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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 
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2020. július 1-től változnak a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos egyes  
illetékek és illetékkedvezmények 

 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. július 1-től változnak a Szabadalmi Együttműködési Szerződés 
keretében benyújtott nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos illetékek és 
illetékkedvezmények magyar forintban meghatározott összegei.  

2020. július 1-től a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban az alábbi, forintban meghatározott 
illetékek fizetendők:  
 
Nemzetközi bejelentési illeték        458 300 Ft 
 30 oldalt meghaladóan, laponként           5 200 Ft 
Elektronikus bejelentés illetékkedvezményei 
(a PCT Végrehajtási Szabályzatához mellékelt Illetéktáblázat 4. pontja alapján)  

- elektronikus formában tett bejelentés, 
ha a kérelem íráskódolt formában szerepel                         68 900 Ft 

- elektronikus formában tett bejelentés, 
ha a kérelem, a leírás, az igénypontok és 
a kivonat íráskódolt formában szerepel       103 400 Ft 

Kutatási illeték  
Megjelölt kutatóhatóság  
Európai Szabadalmi Hivatal (EP)  626 100 Ft 

 

 



SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Szabadalmi bejelentések közzététele

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A47C 3/18 (2006.01)

A47C 3/025 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00441

 ( 22 )   2018.12.21.  

 ( 71 )   Benesch Ferenc, 1054 Budapest, Garibaldi u. 5. 4/2c (HU)  

 ( 72 )   Benesch Ferenc, 1054 Budapest, Garibaldi u. 5. 4/2c (HU)  

 ( 54 )  Aktív szék, elsősorban irodai használatra

 ( 57 )
Aktív szék elsősorban irodai használatra, amelynek ülése (11) és az ülés (11) alatt elhelyezett tartószerkezete (20)

van. A tartószerkezetben (20) eltérő magasságban lévő felső tartó (21) és alsó támasz (22) van, ahol az alsó

támasz (22) a talajon támaszkodó, egymástól adott szögben körkörösen elhelyezett görgőkkel (32) vagy lábakkal

van ellátva, és a görgők (32) vagy lábak az alsó támasz (22) aljához vannak erősítve. Az alsó támasz (22)

valamint a felső tartó (21) között az aktív szék (10) súlyvonalától azonos vagy közel azonos távolságban

egymástól adott körív szakaszokkal elválasztott helyzetben egy-egy azonos kialakítású rugalmas összekötő elem,

célszerűen labda (40, 40') helyezkedik el. A rugalmas összekötő elem e felső része a felső tartóhoz (21)

kapcsolódik és a felső tartót (21) támasztja, alsó része pedig az alsó támasszal (22) kapcsolódik. Az aktív szék

(10) aktív helyzetében a felső tartó (21) és az alsó támasz (22) között a kapcsolatot csak a rugalmas összekötő

elemek létesítik és a térközt is ők határozzák meg.

  

 ( 51 ) A61B 5/00 (2006.01)

A61B 5/04 (2006.01)

A61B 5/0402 (2006.01)

A61B 5/08 (2006.01)

A61B 5/11 (2006.01)

A61H 31/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00434

 ( 22 )   2018.12.18.  
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 ( 71 )   Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt., 1146 Budapest, Szabó József u. 12. (HU)  

 ( 72 )   dr. Gájász Zoltán 1%, 2040 Budaörs, Babér u. 5. (HU)  

  Csuhaj Péter 15%, 3300 Eger, Szőlő u. 8. fsz. 2. (HU)  

  dr. Kárpáti Attila 1%, 1025 Budapest, Boróka u. 12. (HU)  

  Lóránt Zsolt 15%, 1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 154. (HU)  

  Magócs Richard 10%, 1182 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar u. 15. IV/22. (HU)  

  prof. dr. Merkely Béla 15%, 1022 Budapest, Rét u. 4. (HU)  

  Szabó Klára 13%, 1038 Budapest, Dagály u. 17-19. 4. lph. 2/6. (HU)  

  Takács-K. Tóth Lilla Magdolna 15%, 5900 Orosháza, Liliom u. 24/A. (HU)  

  dr. Zima Endre István 15%, 2096 Üröm, Ady Endre u. 45. (HU)  

 ( 54 ) Elrendezés és eljárás, újraélesztéskor alkalmazott mellkas kompresszió következtében, az EKG jelben

 megjelenő zavarok kiszűrésére és a defibrillálhatóság eldöntésére

 ( 74 )   dr. Gájász Zoltán, 2040 Budaörs, Babér utca 5. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya egy olyan eljárás, amely ellenállás változáson alapuló nyomásérzékelőt (NYE),

háromdimenziós gyorsulásérzékelőt (GYE) és jelfeldolgozó egységet (JFE) tartalmazó újraélesztő modul (CPR)

alkalmazásával végzett mellkas kompresszió során, az érzékelt EKG jelben (EEKG) a mellkas kompresszió

következtében megjelenő zavarkomponenseket, három, egymástól független működésű, beállási sebesség és

zavar komponens kiszűrési hatásfok tekintetében optimalizált paraméterekkel működő algoritmusokkal

folyamatosan kiszűri. Az algoritmusok az érzékelt EKG jelet (EEKG) és a mellkas frontális síkjára merőleges

irányú gyorsulási értékekből képzett mélységgörbe jelet (MG) használják fel. Az alkalmazott algoritmusok: a

feladathoz illesztett pillanatnyi négyzetes hibát minimalizáló algoritmus (LMS), a feladathoz illesztett normalizált

pillanatnyi négyzetes hibát minimalizáló algoritmus (NLMS) és normál sávszűrő (NS). A szűrt jelekből minden

algoritmus generál saját defibrillálható jelzést. A defíbrillálhatóságról a végső döntést a három algoritmus

defibrillálható jelezéseiből a háromból kettő (3/2) szabály alapján hozzák meg. Az eljárás érzékeli az újraélesztő

modul (CPR) esetleges billenését is, és ennek bekövetkeztekor figyelmeztető jelzéseket generál, valamint a teljes

mellkas kompresszió folyamán a kompresszió mélységére és sebességére vonatkozó tanácsokat ad. Az újraélesztő

modul (CPR) kiegészül egy pozicionáló szalaggal (PSZ), amely az újraélesztő modul (CPR) optimális

elhelyezését segíti.

  

 ( 51 ) A61G 5/02 (2006.01)

B62K 5/003 (2013.01)

B62M 1/14 (2006.01)

 ( 13 )  A1
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 ( 21 )  P 18 00409

 ( 22 )   2018.11.30.  

 ( 71 )   Stringbike Kft. 30%, 3561 Felsőzsolca, Bódva u. 7. (HU)  

  Mórucz László 70%, 8600 Siófok, Tihany u. 5. (HU)  

 ( 72 )   Mórucz László 75%, 8600 Siófok, Tihany u. 5. (HU)  

  Kálazi Zoltán 25%, 1116 Budapest, Sztregova u. 22-28. (HU)  

 ( 54 )  Kerekesszék két független hajtókarral

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Kerekesszék (10) két független hajtókarral (21, 21'), amelynek ülése (16), két hátsó nagykereke (12, 13) és két

első kiskereke (14) van, ahol a kiskerekek (14) függőleges tengely körül szabadon elfordíthatók, az említett

részeket egy közös váz (11) tartja, és a két hajtókar (21, 21') a két kiskerék (14) rögzítéséhez közeli helyen alul

egy-egy forgócsap (25) révén van a vázhoz (11) rögzítve, és a hajtókarok (21, 21') olyan magasságig felnyúlnak,

hogy végüket a kerekesszékben (10) ülő személy kezével könnyen meg tudja fogni és előre-hátra irányban a

forgócsap (25) körül el tudja mozdítani, és mindkét nagykerékhez (12, 13) egy-egy a hajtókarral (21, 21') vagy

egy azon lévő fékkarral (42) működtethető fék van. A hajtókaroknak (21, 21') az alsó szakaszához egy-egy kötél

(32, 32') van hozzákapcsolva, és a két nagykeréknek (12, 13) szabadonfutóval ellátott kerékagya (30, 30') van,

amelyhez egyik oldalon rugósan feszített kötéldob (31, 31') csatlakozik, és a kötéldob (31, 31') külső palástján a

kötélből (32, 32') adott menetszámú tekercs van kialakítva, és a kötélnek (32, 32') az előre irányú húzása a

kerékagy (30, 30') adott mértékű előre irányú elfordítását eredményezi, a kötéldob (31, 31') ellenkező irányú

elforgatásakor pedig a nagykerékkel (12, 13) való kapcsolatot oldja, és a kerékagyban (30, 30') olyan kioldó

mechanizmus van, amely a nagykerék (12,13) hátrafelé történő elfordításakor a szabadonfutó reteszelését oldja és

a hátrafelé mozdítást engedi.

  

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B01D 3/16 (2006.01)

B01J 19/30 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00402

 ( 22 )   2018.11.28.  

 ( 71 )   Kovács András, 3508 Miskolc, Futó út 77. (HU)  

 ( 72 )   Kovács András, 3508 Miskolc, Futó út 77. (HU)  

 ( 54 )  Lepárlóoszlop
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 ( 74 )   Tóth-Szabó István, 1138 Budapest, Párkány u. 30. IX/56. (HU)  

 ( 57 )
A találmány lepárlóoszlopra vonatkozik (1), különösen alkohol lepárló berendezéshez, amelynek a pára belépő

oldala (12) a lepárlandó pára forrásával, a pára kilépő oldala (13) a párakondenzátorral van folyadékszállító

kapcsolatban. A találmány szerint a pára belépő oldalt (12) és a pára kilépő oldalt (13) összekötő függőleges

páracsöveket (3) tartalmaz, amelyekben érintkeztető felület növelő, önmagában ismert anyagú és alakú töltet (11)

van, és a páracsövek (3) kívülről áramló hőfokszabályzó közeggel (14) vannak körülvéve.

  

 ( 51 ) B25B 11/00 (2006.01)

B26B 27/00 (2006.01)

B26D 1/547 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00401

 ( 22 )   2018.11.28.  

 ( 71 )   Schmidt Attila Ádám, 2310 Szigetszentmiklós, Ady Endre u. 21. (HU)  

  Schmidt János, v3t 4s6 Surrey BC., 10741 142. st. (CA)  

 ( 72 )   Schmidt Attila Ádám, 2310 Szigetszentmiklós, Ady Endre u. 21. (HU)  

  Schmidt János, v3t 4s6 Surrey BC., 10741 142. st. (CA)  

 ( 54 )  Kivágó eszköz és eljárás ragasztással rögzített ablak, elsősorban jármű ablakának kivágására

 ( 74 )   Schmidt Attila Ádám, 2310 Szigetszentmiklós, Ady Endre u. 21. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya kivágó eszköz és eljárás ragasztással rögzített ablak, elsősorban jármű ablakának kivágására,

amely eszköz lehetővé teszi, hogy kisebb méretű, ragasztással rögzített ablak, adott esetben jármű kisebb méretű

oldalsó ablaka is egyszerűen, törésmentesen kiemelhető legyen, és az ezen eszközzel történő eljárással két

fázisban, gyorsabban, tetszőleges kivágási irány megválasztásával lehessen a ragasztással rögzített ablakot

kiemelni.

Kivágó eszköz ragasztással rögzített ablak, elsősorban jármű ablakának kivágására, amely kivágó eszköz

tapadókoronggal ellátott alapegységből, és az alapegységhez kapcsolódó vákuumegységből van kiképezve, és az

alapegység kivágó zsinór felcsévélésére kialakított tengelyt tartalmaz. Jellemzője, hogy a kivágó eszköz (1)

alapegységből (2) és az alapegységhez (2) kapcsolódó külön álló vákuumegységből (3) áll, amely alapegység (2)

tapadókorongból (4) és hozzá rögzített tartó részből (5) van kialakítva, és a merevítő betéttel (8) kialakított

tapadókoronghoz (4) a tartó rész (5) csatlakozó résszel (47) kialakított alsó lemeze (9) által, oly módon van

rögzítve, hogy az alsó lemez (9) furatain (11) átvezetett csavarok (20) és az alsó lemez (9) furatos csapágyházain

(13, 14) átvezetett süllyesztett fejű csavarok (21) a tapadókorong (4) merevítő betétjében (8) kiképzett furatokban

(6) rögzülnek, és az alsó lemez (9) csatlakozó részéhez (47) kapcsolódó csatlakozó cső (64) másik vége a
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tapadókorongban (4) kiképzett vákuum nyílásba (26) rögzül, és az alsó lemez (9) furatos csapágyházaiba (13,14)

valamint a középső csapágyházába (15) egy-egy csapágy (19) alakzáró módon van elhelyezve, amely

csapágyakba (19) tengelyvéggel (32) körgyűrűkkel (33, 34) és a körgyűrűk (33, 34) között csévetérrel (35),

rögzítő furattal (36) és adott esetben hatszög alakú belső keresztmetszetű tengelyvéggel (31) kialakított tengely

(23), és tengelyvéggel (42) körgyűrűkkel (43, 44) és a körgyűrűk (43, 44) között csévetérrel (45), rögzítő furattal

(46) és adott esetben hatszög alakú belső keresztmetszetű tengelyvéggel (41) kialakított tengely (24), és

tengelyvéggel (52) körgyűrűkkel (53, 54) és a körgyűrűk (53, 54) között csévetérrel (55), rögzítő furattal (56) és

adott esetben hatszög alakú belső keresztmetszetű tengelyvéggel (51) kialakított középső tengely (25) van

csatlakoztatva oly módon, hogy az egyik tengely (23) tengelyvégével (32) alakzáró módon a furatos

csapágyházban (14) lévő csapágyba (19), a másik tengely (24) tengelyvégével (42) alakzáró módon a furatos

csapágyházban (13) lévő csapágyba (19), és a középső tengely (25) tengelyvégével (52) alakzáró módon a

középső csapágyházban (15) lévő csapágyba (19) rögzül, és az egyik tengely (23) adott esetben hatszög alakú

belső keresztmetszetű tengelyvégére (31) alakzáró módon rögzített csapágy (29) valamint a másik tengely (24)

adott esetben hatszög alakú belső keresztmetszetű tengelyvégére (41) alakzáró módon rögzített csapágy (29) és a

középső tengely (25) adott esetben hatszög alakú belső keresztmetszetű tengelyvégére (51) alakzáró módon

rögzített csapágy (29) a tartó rész (5) felső lemezének (10) egy-egy furatos csapágyházába (28) alakzáró módon

rögzülnek, továbbá a három távtartó cső (22) egyik végei az alsó lemezben (9) kiképzett menetes pozicionáló

furatokban (12), míg másik végeik a felső lemez (10) furatainak (27) alsó részéhez rögzülnek, és a tartó rész (5)

alsó lemeze (9) és felső lemeze (10) oly módon kerül összerögzítésre, hogy a felső lemez (10) furatain (27) és a

távtartó csöveken (22) átvezetett csavarok (30) az alsó lemez (9) menetes pozicionáló furataiba (12) rögzülnek,

továbbá a tartó rész (5) alsó lemezének (9) csatlakozó részéhez (47) záró lapon (16) rugón (17) és összekötő

csövön (18) keresztül a szivattyúházból (38) belső szivattyúházból (39) és szivattyú működtető nyomógombból

(40) kialakított vákuumegység (3) vákuumcsöve (37) van rögzítve.

  

 ( 51 ) B60R 1/06 (2006.01)

B60R 1/08 (2006.01)

G02B 5/08 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00418

 ( 22 )   2018.12.04.  

 ( 71 )   Mervó Zoltán, 1025 Budapest, Vihorlát utca 17. (HU)  

 ( 72 )   Mervó Zoltán, 1025 Budapest, Vihorlát utca 17. (HU)  

 ( 54 )  Visszapillantó tükör szerkezet járművekhez

 ( 74 )   Pintz és Társai Kft., 1085 Budapest, Csepreghy utca 2. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya visszapillantó tükör szerkezet járművekhez, amely áramvonalas kialakítású tükörházzal,

tükörlap kerettel és tükörlappal van ellátva. A találmány jellegzetessége, hogy a tükörházhoz (3) a tükörlap (1)

nézeti oldalán áramvonalas és átlátszó védőburkolat (4) kapcsolódik, a tükörház (3) és az átlátszó védőburkolat
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(4) pedig áramlástechnikai kupolát (5) alkot, továbbá az átlátszó védőburkolat (4) szélessége (L2) és magassága

(L1) 0,5 és 0,9 közötti értékben, célszerűen 0,6 és 0,8 közötti értékben aránylik egymáshoz.

  

 ( 51 ) B60S 5/06 (2006.01)

B60K 1/04 (2006.01)

B60R 16/04 (2006.01)

H01M 10/46 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00095

 ( 22 )   2018.03.13.  

 ( 71 )   Hrotkó Gábor, 1029 Budapest, Tamara u. 10. (HU)  

 ( 72 )   Hrotkó Gábor, 1029 Budapest, Tamara u. 10. (HU)  

 ( 54 )  Elektromos autók automatizált akkumulátor csereállomása

 ( 57 )
A csereállomás áll egy cserélő aknából, amelyre az elektromos autó rááll akkumulátor csere céljából, a cserélő

aknához közvetlenül kapcsolódó töltőalagútból, amelynek mennyezetén sorban egymás mellett kialakított

töltőhelyeken az elektromos autókról leszerelt akkumulátorok töltődnek, valamint a cserélő akna és a töltőalagút

között sínen közlekedő két robotból. Az egyik robot kiszereli az elektromos autó padlólemezéből a tartólemez

erősített akkumulátort, elviszi a töltőalagútba és felszereli egy üres töltőhelyre, míg a másik robot a töltőalagútban

leszerel egy feltöltött akkumulátort és felszereli az elektromos autóba. Egy számítógép rendszer irányítja a

robotok mozgását és szerelési műveleteit, valamint az elektromos autó be- és kiállását. A szerelési műveletek

előtt egy tisztító robot megtisztítja a tartólemezt a robotok csavarozó szerszámainak pontos pozicionálása

céljából.
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 ( 51 ) B63B 35/00 (2006.01)

B29B 17/00 (2006.01)

C02F 9/00 (2006.01)

G01N 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00415

 ( 22 )   2018.12.04.  

 ( 71 )   Wessling Hungary Kft., 1045 Budapest, Anonymus u. 6. (HU)  

 ( 72 )   Bordós Gábor 80%, 2011 Budakalász, Rákóczi Ferenc u. 6. (HU)  

  Palotai Zoltán 20%, 2091 Etyek, Gesztenyés út 17. (HU)  

 ( 54 )  Berendezések kapcsolási elrendezése felszíni vizekben lebegő mikroméretű műanyagok mintavételre

 ( 74 )   INTERINNO Szabadalmi Iroda, 1024 Budapest, Margit körút 73. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya berendezések kapcsolási elrendezése felszíni vizekben lebegő mikroméretű műanyagok

mintavételére, amely szűrő elemet tartalmaz.

A találmány azzal jellemezhető, hogy úszószint beállító kamrákat (9) tartalmazó úszótest (8) úszótest házához (8)

egy pozicionáló nyél (2) kapcsolódik, a víz átáramlást biztosító úszótest ház (1) el van látva egy csőtartó elemmel

(11), amelyhez egy lábszeleppel ellátott cső (12) kapcsolódik, ez össze van kapcsolva egy szivattyúval (3), mely

szivattyúhoz (3) egy vízminta továbbító cső (14) kapcsolódik, a cső (14) össze van kötve egy függesztő sínt (4a)

tartalmazó állványra (4) szerelt, szűrővel elemmel (18) ellátott, szűrőpatronokkal (5), a vízmintában lebegő

mikroméretű műanyagok elkülönítésére, a szűrőpatronok (5) össze vannak kötve egy olyan impulzusadóval

ellátott vízórával (6), amelyhez egy adatgyűjtő egység (7) kapcsolódik, az impulzus adóval ellátott vízóra (6) egy

szűrt víz elvezető csővel (14) van összekapcsolva.

  

 ( 51 ) B65D 73/00 (2006.01)

G09F 3/00 (2006.01)

G09F 3/10 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00404

 ( 22 )   2018.11.28.  

 ( 71 )   Farmmix Kft., 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep u. 20. (HU)  

 ( 72 )   dr. Frommer Lajos, 4032 Debrecen, Babits M. u. 76. (HU)  

 ( 54 )  Címkével ellátott ampulla csomagolás

 ( 74 )   EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., 4032 Debrecen, Kartács u. 36. (HU)  

 ( 57 )
A szabadalmi bejelentés tárgya címkével ellátott ampulla csomagolás, elsősorban növényvédő szerek számára,
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amely csomagolás stabilan rögzíti a növényvédő szert tartalmazó zárt, műanyag ampullát (3) és a növény

védőszerre vonatkozó információs anyagot, a címkét (9), amely címke (9) maga is a csomagolás részét képezi.

A megoldás lényege, hogy legalább egy nyílással (2) ellátott hordozófelülethez (1) legalább egy zárt, műanyag

ampulla (3) és egy címke (9) van rögzítve.

Az ampulla (3) hátsó oldala egy sík kialakítású hátlap (6), amely oldhatatlanul van az ampulla (3) peremrészéhez

(8) csatlakoztatva, és a hátlap (6) hozzásimul a hordozófelület (1) elülső oldalához és a címke (9) alsó lapja (11)

mind nyitott, mind zárt helyzetében stabilan van rögzítve a hordozófelület (1) elülső oldalához és az ampulla (3)

hátlapjához (6), és a címke (9) fedőlapja (10), a címke (9) zárt helyzetében, legalább egy tapadó csík (13) által

van rögzítve a hordozófelülethez (1).

  

 ( 51 ) B65G 19/08 (2006.01)

B65G 19/20 (2006.01)

B65G 19/22 (2006.01)

B65G 41/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00424

 ( 22 )   2018.12.09.  

 ( 71 )   Kertész András 95%, 4431 Nyíregyháza, Anna u. 13. (HU)  

  Spisák Ottó 5%, 4400 Nyíregyháza, Virág u. 12. (HU)  

 ( 72 )   Kertész András 95%, 4431 Nyíregyháza, Anna u. 13. (HU)  

  Spisák Ottó 5%, 4400 Nyíregyháza, Virág u. 12. (HU)  

 ( 54 )  Kaparóelemes szállító gördülő irányeltérítővel, illetőleg kaparóelemes garat vagy tároló

 ( 57 )
A találmány szerinti szállító berendezésnek vízszintes szállítócsatornája, irányeltérítő csatorna szakasza, 0-90°-ig

emelkedő irányú zárt szállítócsatornája van, az irányeltérítő csatorna szakaszban a csatorna teljes szélességét

átfedő, szabadon gördülő irányeltérítő henger van elhelyezve.
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C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C07D311/30 (2006.01)

A61K 31/352 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00437

 ( 22 )   2018.12.19.  

 ( 71 )   SOLVO Biotechnológiai ZRt. 60%, 6726 Szeged, Közép fasor 52. (HU)  

  Debreceni Egyetem 40%, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (HU)  

 ( 72 )   Fekete Zsolt 12%, 6724 Szeged, Damjanich utca 17. (HU)  

  Krajcsi Péter 12%, 1025 Budapest, Batyu utca 7. 3. ajtó (HU)  

  Jani Márton 12%, 2011 Budakalász, Barát utca 9. (HU)  

  Temesszentandrási-Ambrus Csilla 12%, 1026 Budapest, Bimbó út 190-192., Fszt. 3. (HU)  

  Bui Annamária 6%, 2045 Törökbálint, Nyírfa utca 3. (HU)  

  Gáborik Zsuzsanna 6%, 1221 Budapest, Tatár forduló 15. (HU)  

  Rimán Éva 12%, 4026 Debrecen, Darabos utca 41-45., F épület Fsz. 2. (HU)  

  Nagy Károlyné 1%, 4032 Debrecen, Tarján u. 81/i (HU)  

  Kónya Krisztina 3%, 4032 Debrecen, Tankó Béla utca 1/2. (HU)  

  Kiss Attila 4%, 4033 Debrecen, Gábor Áron utca 11. TT/8. (HU)  

  Patonay Tamás 20%, 4033 Debrecen, Éden utca 3. (HU)  

 ( 54 ) Javított felszívódású krizinszármazékok, eljárás előállításukra, ezeket tartalmazó készítmények és

 alkalmazásuk

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány olyan krizinszármazékokra vonatkozik, amelyekben az alapváz 7-es pozíciójában levő fenolos

hidroxilcsoport -CO-O-(CH ) -CH  csoporttal szubsztituált, ahol n=9-11.
2 n 3

A találmány szerinti származékok alkalmasak arra, hogy megakadályozzák a krizin multidrog-

transzporterek általi eltávolítását a sejtekből, és így kiküszöbölik a krizin felszívódásának egyik akadályát. A

találmány szerinti származékok gyógyszerként vagy étrend-kiegészítőként alkalmazhatók az anyavegyület krizin

indikációiban.

A találmány tárgyát képezi továbbá eljárás a fenti származékok előállítására, valamint a származékokat

tartalmazó gyógyászati vagy étrend-kiegészítő készítmények.
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 ( 51 ) C07K 16/28 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

C07K 16/18 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00420

 ( 22 )   2018.12.05.  

 ( 71 )   Pharmacoidea Kft., 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11 (HU)  

 ( 72 )   Hudák Anett 20%, 5540 Szarvas, Damjanich utca 110/1. (HU)  

  dr. Letoha Tamás 80%, 6725 Szeged, Liliom utca 12. fsz. 2A (HU)  

 ( 54 )  Eljárás hatóanyagok agyba juttatására syndecan 3-on keresztül

 ( 74 )   Mármarosi Tamásné, 2051 Biatorbágy, Ybl Miklós sétány 19. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás syndecan-3 specifikus antitestek, nanotestek, makromolekuláris ligandok, virális

vektorok és hatóanyagok agyba juttatására, oly módon, hogy

a) a szisztémás keringésen keresztül a syndecan-3 mono vagy bifunkciós antitestet, nanotestet vagy mono vagy

bifunkciós makromolekuláris ligandot vagy virális vektort a vér-agy-gát syndecan-3-at expresszáló endotél

sejtjeivel kontaktálják, vagy

b) a hatóanyagot a syndecan-3 mono vagy bispecifikus antitesthez, nanotesthez vagy egyéb syndecan-3 mono

vagy bispecifikus makromolekuláris ligandhoz vagy virális vektorhoz kötve a vér-agy-gát syndecan-3-at

expresszáló endotél sejtjeivel kontaktálják.

  

 ( 51 ) C08G 8/00 (2006.01)

C08G 14/00 (2006.01)

C08J 5/24 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00426

 ( 22 )   2018.12.13.  

 ( 71 )   Kompozitor Kft., 2220 Vecsés, Széchenyi u. 60. (HU)  

 ( 72 )   Kovácsay István 35%, 1138 Budapest, Népfürdő u. 19/f (HU)  

  Piukovics Norbert 35%, 1098 Budapest, Lobogó u. 5/1. fsz. 3. (HU)  

  Kecskeméthy Lidia 30%, 1022 Budapest, Lévay u. 5/b. (HU)  

 ( 54 ) Csökkentett éghetőségű javított fenol-furán gyantakészítmény, előimpregnált szálerősítésű kompozit anyag

 előállítása és annak alkalmazása

 ( 74 )   Hatházi István, 1191 Budapest, Kisfaludy u. 38. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya csökkentett éghetőségű javított fenol-furán gyantakészítményre és azzal előimpregnált

szálerősített kompozit anyag előállítására vonatkozik. A találmány tárgya még az előimpregnált szálerősített
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kompozit anyag alkalmazása kémény béléscsőként.

A találmány célja egy javított hőállóságú kompozit-rendszer kifejlesztése volt, amely azt jelenti, hogy csökkentett

éghetőségével nemcsak megakadályozza az esetleges tűz tovaterjedését, hanem kellően magas hőmérsékleten sem

sérül és nagymértékben megtartja mechanikai tulajdonságait is. A találmány további célja az is, hogy a

bórvegyületek koncentrációját Bór-tartalomra vonatkoztatva 11% alá csökkenjen.

A találmány szerinti készítményben az adalék és töltőanyagok, az egyébként más kompozitanyagok esetében is

jól ismert komponensek, például üvegszál, üveggyöngy, bórvegyületek használata mellett nátrium-metaszilikátok

(különösen annak pentahidrátja) és melaminszármazékok (pontosabban melamin homológokat, előnyösen főként

melemet és kisebb mértékben melamot tartalmazó keverék) égésgátlóként való használata és ezek egymáshoz

viszonyított arányainak találmány szerinti megválasztása esetén az égésgátlóhatás jelentősen megnövekszik.

  

 ( 51 ) C09K 8/60 (2006.01)

C07C 43/10 (2006.01)

C07C 43/23 (2006.01)

C07D307/20 (2006.01)

C08G 65/336 (2006.01)

C09K 8/36 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00424

 ( 22 )   2019.12.13.  

 ( 71 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Október

  huszonharmadika u. 18. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Puskás Sándor 30%, 6725 Szeged, Váradi u. 15-17. A/1 (HU)  

  Dr. Dékány Imre 30%, 6722 Szeged, Nemestakács u. 10. (HU)  

  Juhász Ádám 20%, 6726 Szeged, Bagoly u. 3/B (HU)  

  Kálmán Gyula 20%, 5091 Tószeg, Dózsa György út 13. (HU)  

 ( 54 ) Kinetikailag állandó nanoemulziók, eljárás azok előállítására és kőolaj- és földgáztároló valamint

 hévíztároló rétegekben való kúttalpkezelési, rétegserkentési eljárásokban történő alkalmazásuk

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya olyan késleltetett hatású szervetlen és/vagy szerves savakat tartalmazó, olaj külső és komplex

vizes oldat belső fázisú nanoemulzió, amely alkalmas szénhidrogén és hévíz tároló rétegek kezelésére és

serkentésére, valamint kúttalptisztításra. Konkrétabban a találmány tárgya egy szerves diszperziós közegű,

emulgeált fázisként a jelen leírásban meghatározottak szerint komplex vizes oldatot tartalmazó nanoemulzió,

amelyben az emulgeálószer egy a jelen leírásban meghatározott nemionos tenzidekből álló tenzidkeverék, amely

az emulgeálás során a határfelületi stabilizáló rétegben képződik, és amely nanoemulzió tartalmaz az emulgeált

vizes fázisban rétegserkentésre alkalmas egy vagy több a jelen leírásban meghatározott vegyületet, különösen a

kőzet áteresztőképességét növelő savat vagy savak keverékét, adott esetben korróziós inhibitort, Fe  ionokat3+

megkötő szert és agyagduzzadás gátló adalékot.
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 ( 51 ) C09K 11/08 (2006.01)

C09K 11/55 (2006.01)

C09K 11/59 (2006.01)

C09K 11/64 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00141

 ( 22 )   2019.05.03.  

 ( 71 )   Borsod-Bos 2004 Kft., 1211 Budapest, Színesfém u. 10. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Csókai Viktor 50%, 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi u. 65/28. (HU)  

  Dr. Kiss Ákos 50%, 6790 Kistelek, Vasút u. 13.B (HU)  

 ( 54 )  Lumineszcens anyagok előállítása elektromágneses aktiválással

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás lumineszcens anyagok előállítására, amely a következő lépéseket tartalmazza:

a) alkáliföldfém-oxidot vagy alkáliföldfém-karbonátot összekevernek Al O -dal, adott esetben SiO  jelenlétében;
2 3 2

vagy ZnO-ot összekevernek SiO -dal;
2

b) az a) lépésben kapott keverékhez sötétaktivitást biztosító anyagot, előnyösen Dy O -ot, Eu O -ot, MnCO -ot
2 3 2 3 3

vagy Ce (CO ) -ot adnak, és a kapott keveréket homogenizálják;
2 3 3

c) a b) lépésben kapott keverékhez folyósítószerként bór-oxidot és redukálószerként aktív szénport adnak, és az

így kapott keveréket homogenizálják;

d) a c) lépésben kapott keveréket szilícium-karbid edénybe teszik, és mikrohullámú besugárzással kezelik, így a

rendszert legfeljebb 1100 °C hőmérsékletre melegítik;

e) a mikrohullámú kezelést követően a rendszert lehűtik és őrlik.

  

 ( 51 ) C23F 4/00 (2006.01)

B02C 17/00 (2006.01)

B02C 18/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00423

 ( 22 )   2018.12.06.  

 ( 71 )   Fejér Tamás, 2300 Ráckeve, Május 1. u. 3/A (HU)  

  Fejér Zsolt János, 2300 Ráckeve, Május 1. u. 3/A. (HU)  

  Telkes András, 2891 Tata, Boglárka u. 8. (HU)  

 ( 72 )   Fejér Tamás, 2300 Ráckeve, Május 1. u. 3/A (HU)  

  Fejér Zsolt János, 2300 Ráckeve, Május 1. u. 3/A. (HU)  

  Telkes András, 2891 Tata, Boglárka u. 8. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás ónozott acéllemez hulladék újrahasznosítására való előkészítésére

 ( 57 )
Eljárás ónozott acéllemez hulladék újra hasznosításra való előkészítésére, amely eljárás folyamán az ón

bevonattal és műanyag fóliával fedett acéllemezt mechanikai eljárás folyamán iparilag feldolgozható acéllemez

hulladékra és ónra választja szét. Az eljárás jellemzője, hogy első lépésben az ón réteggel és műanyag fólia

réteggel ellátott acéllemez hulladék aprítás (AP) során felaprításra kerül, az aprítás (AP) végső fázisában az

acéllemez hulladék darabkák mérete 15-50 mm közötti tartományba esik, majd a második lépésben az aprított

acéllemez hulladék ipari mosás (IM) során megtisztításra kerül a szennyeződésektől, ezt követően a harmadik

lépésben a felaprított és a szennyeződésektől megtisztított acéllemez hulladékról nedves vibrációs koptatás (VK)

segítségével eltávolításra kerül az ón réteg és az ón réteget fedő műanyag fólia, így a vibrációs koptatás (VK)

végső szakaszában egyrészt előállításra kerül a tisztított ónmentes acéllemez hulladék (OAH) amely alkalmas az

acélművekbe történő újra hasznosításra, másrészt a vibrációs koptatás (VK) eredményeként ónt és a műanyag

fóliát tartalmazó iszapot kapnak, majd az eljárás negyedik lépésben az ónt és a műanyag fóliát tartalmazó
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iszapból az ónkiválasztási (OK) folyamatban, ipari centrifuga segítségével történik az iszap szilárd részeinek,

azaz az ónnak és a műanyag fóliának az elválasztása a folyadék résztől, majd az eljárás befejező lépésében a

szárítás (SZ) folyamatában az ónt és műanyag fóliát tartalmazó, de még nedves elegy kiszárításra kerül és a

szárítás (SZ) folyamatának végső fázisában 40-60% ónt és 60-40% műanyag fóliát tartalmazó por kerül

előállításra, amely por alkalmas, hogy belőle az ón kohászati úton kinyerve újrahasznosítható legyen.

  

D. SZEKCIÓ - TEXTIL- ÉS PAPÍRIPAR

 ( 51 ) D06F 37/10 (2006.01)

D06F 37/28 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00444

 ( 22 )   2018.12.21.  

 ( 71 )   Betűvető Bt., 4028 Debrecen, Izsó u. 26/B (HU)  

 ( 72 )   Rácz Péter, 4028 Debrecen, Izsó u. 26/B (HU)  

 ( 54 )  Automata mosógép, szögben nyíló ajtóval

 ( 74 )   EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., 4032 Debrecen, Kartács u.36. (HU)  

 ( 57 )
A szabadalmi bejelentés tárgya automata mosógép, szögben nyíló ajtóval, háztartási és közösségi használatra,

amelynek az ajtaja (19) nyitott helyzetben a mosógép gépvázából (1) vízszintes tengely mentén, szögben a

felhasználó felé fordul ki, ezáltal a dob betöltő nyílása könnyen hozzáférhetővé válik. A találmány szerinti

megoldás lényege, hogy a dobot (6) tartalmazó üst (5) egy üstkerethez (3) van rögzítve, mely üstkeret (3)

tengelyesen kapcsolódik a gépváz (1) alsó részéhez, a tengelyes kapcsolódás felett van a mosógép ajtaja (19),

amely az üstkeret (3) külső oldalhoz van csatlakoztatva, így az ajtó (19) kinyitásakor a gépvázból (1) az ajtó (19),

az üstkeret (3) és a dob együttesen mozdul ki. A mosógép működését egy elektronikai panel, szabályozza.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Szabadalmi bejelentések közzététele

P127



  

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01C 7/18 (2006.01)

C08L 95/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00436

 ( 22 )   2018.12.19.  

 ( 71 )   COLAS Hungária Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73. (HU)  

 ( 72 )   Puchard Zoltán 20%, 1028 Budapest, Kokárda u. 21. (HU)  

  Vinczéné Görgényi Ágnes 20%, 1163 Budapest, Borotvás u. 18. (HU)  

  Roszik Gábor 50%, 6044 Kecskemét, Miklós Gyula u. 71. (HU)  

  Szvoboda Krisztián 10%, 2089 Telki, Nefelejcs u. 31. (HU)  

 ( 54 )  Nagy élettartammal rendelkező aszfaltburkolat, eljárás előállítására valamint alkalmazása

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A jelen találmány tárgyát nagy élettartamú aszfaltburkolat képezi. Szintén a találmány tárgyát képezi az említett

aszfaltburkolat előállítása, valamint alkalmazása. A jelen találmány tárgyát közelebbről egy olyan aszfaltburkolat,

annak előállítása, valamint alkalmazása képezi, ahol az aszfaltburkolat alapját képező keverékben mészhidrátot

adagolnak. A találmány tárgyát képező aszfaltburkolat a technika állásából ismert burkolatokhoz képest olcsóbb,

kopásállóbb és hosszabb élettartammal rendelkezik.

  

 ( 51 ) E05B 47/00 (2006.01)

E05F 3/22 (2006.01)

E05F 5/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00438

 ( 22 )   2019.12.17.  

 ( 71 )   Wéber István, 8000 Székesfehérvár, Sasvári út 46. (HU)  

 ( 72 )   Wéber István, 8000 Székesfehérvár, Sasvári út 46. (HU)  

 ( 54 )  Önműködő kapuütköző, valamint önműködő integrált kapuütköző, kapurögzítő és zár szárnyas kapuhoz

 ( 74 )   dr. Kalavszky Dezső, 1025 Budapest, Napvirág u. 16. (HU)  

 ( 57 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Szabadalmi bejelentések közzététele

P128



Önműködő kapuütköző (20) szárnyas kapuhoz, amelynek első ütköző eleme (10) van, ennek felső része ütköző

gátként (3) van kialakítva, az első ütköző elem (10) tartó elemhez (14) kapcsolódik, mely a talajhoz rögzítésre

alkalmas külső kiképzésű. A találmányra jellemző, hogy a tartó elem (14) béleletlen vagy csúszó betéttel (12)

legalább részben bélelt acél hüvely (11), alsó végéhez erősített, az acél hüvely (11) alól oldalirányban kinyíló acél

alaplemezzel (13), az acél hüvely (11) alsó részén, közvetlenül az alaplemez (13) fölött nyílások (23) vannak, a

tartó elemhez (14) az első ütköző elem (10) belülről, szoros illesztéssel, az első ütköző elem (10) csúszó mozgását

lehetővé tevő módon kapcsolódik, az első ütköző elem (10) belsejében alsó rögzítő konzollal (16) az

alaplemezhez (13), felső rögzítő konzollal (15) az első ütköző elem (10) felső részéhez kapcsolt, önmagában

ismert elektromos lineáris aktuátor (21) van elrendezve, az elektromos lineáris aktuátor (21) elektromos

motorjához (22) pedig első vezérlő egység (24) csatlakozik, amely alkalmas vezérlő jelek fogadására és legalább

az elektromos motor (22) részére vezérlő jelek adására. Az önműködő integrált kapuütköző, kapu-rögzítő és zár

találmány szerkezeti elrendezése megegyezik az önműködő kapuütközőjével (20), azonban az első ütköző elem

(10) helyén elrendezett második ütköző elem (25) felső részén az ütköző gát (3) előtt bemélyedés (26) van

kialakítva és az első vezérlő egység (24) helyén alkalmazott második vezérlő egység alkalmas a második ütköző

elem (25) programozott, két ütemben történő felemelkedésének vezérlésére.

  

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F16G 1/28 (2006.01)

B32B 7/00 (2006.01)

B32B 25/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00414

 ( 22 )   2018.11.30.  

 ( 71 )   BERVINA Hajtástechnikai Kft., 2151 Fót, Bánki Donát utca 3. (HU)  

 ( 72 )   Tímár Zsolt, 2151 Fót, Alagi u. 31 (HU)  

 ( 54 ) Eljárás poliuretán vagy gumi fogasszíj mechanikai tulajdonságainak javítására, valamint javított

 mechanikai tulajdonságokkal rendelkező poliuretán vagy gumi fogasszíj

 ( 74 )   Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 5-7. (HU)  

 ( 57 )
Poliuretán vagy gumi fogasszíj mechanikai tulajdonságainak javítása során a fogasszíj (1) testének (2) felületét

érdesítik, megtisztítják, majd a felületre előre meghatározott mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, a test (2)

kötésgátló hatását meggátló alapozó bevonatréteget (4) visznek fel, amit megszárítanak, majd egy további

mechanikai erősítő bevonatréteget (5) visznek fel. Az alapozó bevonatréteggel (4) 20-25 °C közötti tartományba

eső hőmérsékleten társítják a további mechanikai erősítő bevonatréteget (5), ezt követően a testet (2) és a társított

további mechanikai erősítő bevonatréteget (5) 25-40 perc közötti tartományba eső ideig 60-80 °C közötti
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tartományba eső hőmérsékleten hőkezeljük, majd a mechanikai erősítő bevonatréteget (5) is tartalmazó testet (2)

20-25 °C közötti tartományba eső hőmérsékleten lehűlni hagyják.

  

 ( 51 ) F16K 11/052 (2006.01)

F16K 11/085 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00378

 ( 22 )   2018.11.09.  

 ( 71 )   Wellis Magyarország Zrt., 1118 Budapest, Budaörsi út 31/c (HU)  

 ( 72 )   Bató Péter 35%, 2371 Dabas-Sári, Nyárfasor u. 65. (HU)  

  Karácsony Róbert 33%, 5100 Jászberény, Uszoda u. 16. (HU)  

  Jacsó Árpád 32%, 5000 Szolnok, Remete út 3. (HU)  

 ( 54 )  Vízirányváltó berendezés és eljárás

 ( 74 )   Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)  

 ( 57 )
A találmány egyrészt vízirányváltó berendezés, amely tartalmaz

- házat (10), amely tartalmaz bevezető szakaszt (12) és két, egymással 180°-nál kisebb szétválási szöget bezáró

kivezető szakaszt (14), valamint

- a házban (10) ágyazott tengely (18) körüli elforgatással pozicionálható áramlásirányító elemet.

A berendezést az jellemzi, hogy az áramlás-irányító elem a víz áramlási irányában a tengelyt (18) követően

elhelyezkedő, a tengellyel (18) távtartó (17) útján összekötött, az áramlási irányra keresztirányú reteszfelülettel

rendelkező retesz-elemként (16) van kialakítva, amely retesz-elem (16) az egyik kivezető szakaszt (14) lezáró

első állással, a másik kivezető szakaszt (14) lezáró második állással, és az első és második állások közötti,

mindkét kivezető szakaszba (14) vízáramot engedő harmadik állással rendelkezik.

A találmány másrészt eljárás a vízirányváltó berendezés működtetésére.

  

G. SZEKCIÓ - FIZIKA
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 ( 51 ) G01N 1/00 (2006.01)

G01N 33/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00440

 ( 22 )   2018.12.20.  

 ( 71 )   Kromat Műszerforgalmazó Kft, 1112 Budapest, Péterhegyi út 98. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Márk László, 7623 Pécs, Rákóczi u. 28. (HU)  

 ( 54 )  In vitro eljárás rosszindulatú állapotok diagnosztizálására

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16 (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya in vitro, nem invazív eljárás rák, különösen szájüregi rák diagnózisára. Az eljárás magában

foglalja egynél több, egy előre meghatározott küszöbértéknél alacsonyabb molekulatömegű komponens

kvantifikálását alanytól gyűjtött nyálmintában, és az így kapott kvantifikációs érték összehasonlítását

referenciával.

  

 ( 51 ) G02B 6/38 (2006.01)

G02B 6/36 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00439

 ( 22 )   2018.12.20.  

 ( 71 )   Equip-Test Kft., 2220 Vecsés, Vágóhíd u. 19. (HU)  

 ( 72 )   Kádár Zoltán, 2000 Szentendre, Barcsay Jenő tér 1. (HU)  

  Kádár Csaba, 2000 Szentendre, Íjász u. 19. (HU)  

 ( 54 ) Csatlakozószerkezet optikai vezetékek csatlakoztatására, valamint krimpelő eszköz és kinyomó eszköz

 ahhoz

 ( 74 )   Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)  

 ( 57 )
A találmány csatlakozószerkezet optikai vezetékek csatlakoztatására, amely tartalmaz egymáshoz

csatlakoztatható első csatlakozórészt (11) és második csatlakozórészt (21), az első csatlakozórész (11) tartalmaz

kúpos befogadó térrésszel (35) kialakított első fejrészt (18) tartalmazó fejegységet, csatlakozóház-elemet (22) és a

csatlakozó-házelem (22) belső terében első rugalmas elemet, és az első csatlakozórészben (11) első optikai

vezeték elrendezésére szolgáló első vezetékcsatorna van kialakítva, valamint a második csatlakozórész (21)

tartalmaz az első csatlakozórész (11) első fejrésze (18) kúpos befogadó térrészének (35) kúpos oldalfalára (30) az

első csatlakozórész (11) és a második csatlakozórész (21) csatlakoztatása esetén körkörösen felfektethető

szférikus végrésszel rendelkező második fejrészt (16), valamint a második csatlakozórészben (21) második
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optikai vezeték elrendezésére szolgáló második vezetékcsatorna van kialakítva. A találmány továbbá krimpelő

eszköz csatlakozórészbe optikai vezeték rögzítésére, valamint kinyomó eszköz csatlakozórészből optikai vezeték

eltávolítására.

  

 ( 51 ) G05D 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00427

 ( 22 )   2018.12.13.  

 ( 71 )   HungaroControl Zrt., 1185 Budapest, Igló utca 33-35. (HU)  

 ( 72 )   Blazsovszky György 100%, 8097 Nadap, Vörösmarty utca 1. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás légi jármű helyének meghatározására és elrendezés az eljárás végrehajtására

 ( 74 )   Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1085 Budapest, Csepreghy u. 2. II./13. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás légi jármű helyének meghatározására, amelynek során légtérfelhasználó kezdeményezi

légiforgalmi irányító szolgáltatását, és azonosító adatokat küld légiforgalmi irányítónak, a légiforgalmi irányító

regisztrálja az azonosító eszközt, és önmagában ismert helymeghatározó felderítést végez. A találmány

jellegzetessége, hogy azonosítónak légi járműben (1) elhelyezett, bekapcsolt fedélzeti eszközhöz (2) csatlakozó

kódhordozó kártya (3) IMSI számát használják, a bekapcsolás során a légiforgalmi irányítóval kapcsolatban lévő

mobilhálózatra (13) jelentkeznek be, legalább három, de célszerűen négy-hat darab mobil távközlési

bázisállomásból (12) érkező időbélyegző jelet rögzítenek, és kiszámolják ezen jelek - mobil távközlési

bázisállomásoktól (12) való távolságával arányos - időkülönbség adatait (8), az időkülönbség adatokat (8) a

mobilhálózat (13) útján helymeghatározási szervernek (7) és a helymeghatározási szerveren (7) keresztül

légiforgalmi irányítási rendszernek (10) küldik meg, a helymeghatározási szerverrel (7) és/vagy a légiforgalmi

irányítási rendszerrel (10) - az időkülönbség adatokat (8) és az ettől függetlenül végzett helymeghatározási

felderítés adatait valós időben egymáshoz párosítva - adott légi jármű (1) helyét meghatározzák, helyvektor adatot

(14) hoznak létre, majd a helyvektor adatot (14) az adott légi járműnek (1) visszaküldik és legalább egy - több

légtérfelhasználó által elérhető - adatbázisnak (15) továbbítják. A találmány tárgya az elrendezés is az eljárás

végrehajtására.
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 ( 51 ) G06K 9/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00403

 ( 22 )   2018.11.28.  

 ( 71 )   Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc, Egyetemváros (HU)  

 ( 72 )   dr. Nehéz Károly, 3516 Miskolc, Esztergályos u. 19. (HU)  

  dr. Mileff Péter, 3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 28. 3/1. (HU)  

  dr. Hornyák Olivér, 3521 Miskolc, Barát u. 22. (HU)  

  Szabó Martin, 3661 Ózd, Győzelem út 36. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás szelektált rajzi alakzat teljes tartalmának kinyerésére és megjelenítésére

 ( 74 )   dr. Czél György, 3515 Miskolc, Egyetemváros (HU)  

 ( 57 )
Eljárás szelektált rajzi alakzatok teljes tartalmának kinyerésére és felhasználására számítógépes eljárás során,

amely szerint dokumentum bevitelt (1) követően optikai karakterkinyerő módszer segítségével digitális formában

megjeleníthető adatot nyernek ki, majd megjelenítik (92) és/vagy tárolják azokat úgy, hogy a dokumentum

bevitelt (1) követően az eljárás alakzatkezelés (106) segítségével alakzat szelektálást (13) majd minta betöltést

(100) vagy operátor segítségével alakzat kiválasztást (109) hajtanak végre, majd az így szelektált nyitott vagy zárt

bármilyen két dimenzióban megjeleníthető alakzatban (41) a tudásbázis kezelés (70) eljárás részfolyamat

segítségével az eljárással karakterkinyerést (14) végzik és az így automatikusan sorozatban feltalált rajzi elemeket

(11) a tudásbázis kezeléssel (70) tárolják és/vagy megjelenítik (92) azokat. A karakterkinyerés (14) eljárás

részfolyamatban tárolt információk alapján az információkinyerés (8) során kinyert rajzi elemeket (11)

megjelenítik, még azon esetben is hogyha az automatikus azonosítás sikertelen, de a tudásbázis kezelés (70) során

az ismeretlen alakzat (41) betanításával (71) elvégzik a karakterkinyerést (14) és így a dokumentumon található

összes szelektált alakzat (41) minden rajzi elemét (11) maradéktalanul kigyűjtik és megjelenítik (92) az esetben

is, hogyha az azonos alakzatok (41) méretben, elhelyezkedésben vagy orientációban nagyban eltérnek egymástól.

A karakterkinyerés (14) eljárás részfolyamatban az az alakzat (41) pásztázása virtuális osztóvonal segítségével

(18) történik úgy, hogy a balra elöl álló keresési téglalap (103) első élénél a minimum marker (95) vonalnál

kezdődik, valamint a jobbra utolsó keresési téglalap (103) jobb szélső záróélénél a maximum marker (96)

vonalnál fejeződik be az információ kinyerés (8) eljárás szerint, de minden egyes karakter (98), rajzi elem (11)

feltaláláskor virtuális osztóvonallal (18) vízszintesen felezik a rajzi elemet (11), és amennyiben ez után

értelmezhető karakterhez (98) vagy szimbólumhoz (12) jutnak, akkor elvégzik az újabb rajzi elem és/vagy

szimbólum (12), vagy más betanított jelölés információ kinyerését (8) és megjelenítését (92), valamint

felhasználják (16) azokat.
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A rovat 25 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61C 8/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.077 2020.04.28.

 ( 21 )  P 15 00176

 ( 22 )  2015.04.21.

 ( 40 )  2016.10.28

 ( 73 )  Elsner Global LLC, Charlestown, Nevis, Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556 Main Street (KN)

 ( 72 )  Elsner Edvin, 2310 Szigetszentmiklós, Cserfa u. 26. (HU)

 ( 54 )  Szerelvény fogműnek egy fogászati implantátumhoz való rögzítésére

 ( 74 )  DANUBIA SZabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 16. (HU)

 ( 51 ) A61K 31/46 (2006.01)

A61K 9/48 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.082 2020.04.28.

 ( 21 )  P 18 00092

 ( 22 )  2002.05.27.

 ( 40 )  2005.03.29

 ( 73 )  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Str. 173. (DE)

 ( 72 )  HOCHRAINER, Dieter, 57392 Schmallenberg, Vor der Hardt 16. (DE)

 BECHTOLD-PETERS, Karoline, 88400 Biberach/Rissegg, Ulmenweg 12 (DE)

 WALZ, Michael, 55411 Bingen, Prizrenstrasse 22. (DE)

 TRUNK, Michael, 55218 Ingelheim, Selztalstrasse 44. (DE)

 ( 54 )  Inhalációs kapszulák

 ( 62 )  P1500188 2002.05.27. HU

 ( 30 ) DE 101 26

924.2
2001.06.01 DE

 ( 86 )  EP02005600

 ( 87 )  02098874

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 51 ) A61K 47/48 (____.__)

A61K 47/30 (2006.01)

A61K 47/42 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.076 2020.05.04.

 ( 21 )  P 15 00356

 ( 22 )  2015.07.31.

 ( 40 )  2017.03.28

 ( 73 )  Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (HU)

 ( 72 )  prof. dr. Dékány Imre 30%, 6722 Szeged, Nemestakács u.10. (HU)

 dr. Krizbai István 5%, 6723 Szeged, Gál u. 20 (HU)

 dr. Majláth Zsófia 5%, 6725 Szeged, Szentháromság u. 75/B/A. (HU)
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 dr. Toldi József 10%, 6726 Szeged, Hársfa u. 10/5 (HU)

 Varga Noémi 20%, 6114 Bugac, Kossuth Lajos u. 4. (HU)

 prof. dr. Vécsei László 30%, 6726 Szeged, Ökörszem u. 7. (HU)

 ( 54 ) Hatóanyagoknak a központi idegrendszerben történő szabályozott leadására alkalmas nanokompozit,

 eljárás annak előállítására és alkalmazása

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 16. (HU)

 ( 51 ) A63B 63/00 (2006.01)

A63B 69/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.063 2020.02.13.

 ( 21 )  P 17 00289

 ( 22 )  2017.06.29.

 ( 40 )  2019.01.28

 ( 73 )  dr. Lefler László, 1133 Budapest, Bessenyei u. 24. (HU)

 ( 72 )  dr. Lefler László, 1133 Budapest, Bessenyei u. 24. (HU)

 ( 54 )  Labdázó tér labdajátékok komplex gyakorlására

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B43L 5/00 (2006.01)

A45C 11/36 (2006.01)

B42D 5/00 (2006.01)

B42F 1/00 (2006.01)

B43L 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.085 2020.04.29.

 ( 21 )  P 17 00389

 ( 22 )  2017.09.21.

 ( 40 )  2019.03.28

 ( 73 )  Csatári István 60%, 5600 Békéscsaba, Avar utca 22. (HU)

 Győri Attila 40%, 5650 Mezőberény, Jókai utca 4. (HU)

 ( 72 )  Csatári István 60%, 5600 Békéscsaba, Avar utca 22. (HU)

 Győri Attila 40%, 5650 Mezőberény, Jókai utca 4. (HU)

 ( 54 )  Tervezési, oktatási és szórakoztató segédeszköz

 ( 74 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, Pf. 245 (HU)

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C07D495/04 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.079 2020.04.28.

 ( 21 )  P 16 00389

 ( 22 )  2016.06.23.

 ( 40 )  2017.12.28

 ( 73 )  Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. (HU)

 ( 72 )  Neu József 60%, 1133 Budapest, Hegedűs Gy. u. 44/B. II. em. 1. (HU)
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 Szabó Tamás 20%, 5830 Battonya, Hunyadi út 112. (HU)

 Garadnay Sándor 20%, 1037 Budapest, Lángliliom u. 3/B (HU)

 ( 54 )  Eljárás nagytisztaságú Prasugrel előállítására bromopentil szennyezés eltávolításával

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E03B 3/11 (2006.01)

E03B 3/04 (2006.01)

E03B 3/26 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.078 2020.04.28.

 ( 21 )  P 16 00357

 ( 22 )  2016.06.02.

 ( 40 )  2017.12.28

 ( 73 )  Szilágyi Gábor, 1112 Budapest, Meredek u. 60. (HU)

 Zajzon Imre, 8800 Nagykanizsa, Vadrózsa út 10. (HU)

 ( 72 )  Szilágyi Gábor, 1112 Budapest, Meredek u. 60. (HU)

 Zajzon Imre, 8800 Nagykanizsa, Vadrózsa út 10. (HU)

 ( 54 )  Berendezés víznyerésre folyóvíz vízadó partszakaszán

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, Pf:80. (HU)

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G06Q 20/00 (2006.01)

G07F 19/00 (2006.01)

H04K 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.086 2020.04.30.

 ( 21 )  P 09 00639

 ( 22 )  2009.10.07.

 ( 40 )  2011.04.28

 ( 73 )  Díjbeszedő Informatikai Kft. 1/2, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. (HU)

 Vilmos András 1/2, 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 27/a (HU)

 ( 72 )  Papp Tibor, 1116 Budapest, Verbéna u. 10. (HU)

 Vilmos András, 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 27/a (HU)

 ( 54 ) Eljárás azonosított bankkártyás fizetési tranzakció bonyolításának biztosítására, kezdeményezésére,

 valamint erre szolgáló szoftver, és ilyen szoftvert tartalmazó kommunikációs eszköz

 ( 74 )  KACSUKPATENT KFT., 1139 Budapest, Üteg utca 11/A (HU)

 KACSUKPATENT KFT., 1139 Budapest, Üteg utca 11/A (HU)

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

 ( 11 ) 231.053

 ( 54 ) Rézrezisztens, fengicin hipertermelő Bacillus mojavensis törzs növényi kórokozók elleni védekezésre,

alkalmazása és az ezt tartalmazó készítmények

 ( 11 ) 231.054

 ( 54 ) Gyógyászati készítmény előállítására alkalmazható új sók

 ( 11 ) 231.055

 ( 54 ) Deramciklan és nem-szteroid gyulladásgátló gyógyszerek kombinációjának alkalmazása jobb gyulladáscsökkentő

hatás elérésére

 ( 11 ) 231.056

 ( 54 ) Alga lombtrágya

 ( 11 ) 231.057

 ( 54 ) Gyógyászatilag hatékony aril-szubsztituált pirazolo[1,5-a]pirimidin származékok

 ( 11 ) 231.058

 ( 54 ) Gyógyászatilag hatékony aliciklusos-szubsztituált pirazolo[1,5-a]pirimidin származékok

 ( 11 ) 231.059

 ( 54 ) Szintetikus hatóanyag kukoricamoly csalogatására

 ( 11 ) 231.060

 ( 54 ) Kapszula csökkentett csepegéssel

 ( 11 ) 231.061

 ( 54 ) Rendszer síkvidéki víztestek hidromechanizációs kotrása során kitermelt szerves fenékiszap csévélődobos

öntözőberendezéssel történő elhelyezésére

 ( 11 ) 231.062

 ( 54 ) Csatlakozóval ellátott nagynyomású gumitömlő és eljárás annak előállítására

 ( 11 ) 231.065

 ( 54 ) Eljárás vizes bázisú anyagok kavitációs tisztítására és berendezés az eljárás végrehajtására

 ( 11 ) 231.066

 ( 54 ) Huzaltoló egység

 ( 11 ) 231.067

 ( 54 ) Fogpótló elrendezés

 ( 11 ) 231.068

 ( 54 ) Objektívváltó- és fókuszáló berendezés mikroszkóphoz, valamint ilyen objektívváltó- és fókuszáló berendezést

tartalmazó mikroszkóp
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 ( 11 ) 231.070

 ( 54 ) Fizikoterápiás elektróda szerkezet

 ( 11 ) 231.071

 ( 54 ) Eljárás és eszköz hangjel feldolgozására, továbbá az eszköz alkalmazása

A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt

 ( 21 ) P 17 00258

 ( 54 ) Lineáris, elektromos impulzusú motor

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 21 ) P 18 00069

 ( 54 ) Dokkoló szerkezettel ellátott mozgólépcső kocsi

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

 ( 21 ) P 12 00240

 ( 54 ) Eljárás és kapcsolási elrendezés elektromos jármű váltakozó áramú hajtásának vezérlésére

 ( 21 ) P 12 00574

 ( 54 ) Fotokémiailag hasítható vegyületek alkalmazása

 ( 21 ) P 16 00005

 ( 54 ) Mobil kommunikációs eszköz alapú kiszolgáló rendszer

 ( 21 ) P 16 00053

 ( 54 ) Online információs rendszer és eljárás legalább egy termékhez hozzárendelt tárolt termékadat automatikus

lekérdezésére

 ( 21 ) P 17 00328

 ( 54 ) Eljárás elektromágneses sugárnyaláb beesési irányának meghatározására

 ( 21 ) P 18 00091

 ( 54 ) Eljárás és eszköz koszorúér-szűkület prognosztikai jellemzésére szolgáló prediktorok előállítására

 ( 21 ) P 18 00100

 ( 54 ) Egy vagy több önkioltó gyűrűvel ellátott cigaretta és eljárás annak előállítására

 ( 21 ) P 18 00127

 ( 54 ) Osztott cellás akkumulátor egység

 ( 21 ) P 18 00345

 ( 54 ) Eljárás bordás tengely és kapcsolódó hajtáselem korrózióvédelmére ultravékony korróziógátló bevonat

alkalmazásával
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A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 223.227

 ( 21 ) P 01 04229

 ( 54 ) Kerékcsapágyazás, különösen nem hajtott járműtengelyek számára

 ( 11 ) 227.151

 ( 21 ) P 02 03177

 ( 54 ) Vasúti szállítókocsi lemeztekercsek szállításához

 ( 11 ) 227.571

 ( 21 ) P 03 03681

 ( 54 ) Jelöléssel ellátott ásványgyapot termék, valamint eljárás és berendezés ilyen ásványgyapot termék előállítására

 ( 11 ) 227.606

 ( 21 ) P 05 00883

 ( 54 ) Eljárás és kapcsolási elrendezés alkohollepárlási folyamat szabályozására

 ( 11 ) 227.686

 ( 21 ) P 03 02658

 ( 54 ) Eljárás programvezérelt keverőszerkezet alkalmazására

 ( 11 ) 227.842

 ( 21 ) P 02 02884

 ( 54 ) Foszfát-észter felületaktív anyagot és alkoxilezett lignoszulfonátot tartalmazó peszticid készítmények

 ( 11 ) 227.849

 ( 21 ) P 03 02804

 ( 54 ) Körvarrógép, elsősorban aranyérműtéthez

 ( 11 ) 228.322

 ( 21 ) P 04 01448

 ( 54 ) Papírszita kétfokozatú vízjel készítéséhez és eljárás annak előállításához

 ( 11 ) 228.713

 ( 21 ) P 04 02109

 ( 54 ) Eljárás haszonjármű-szerelvény menetállapotának stabilizálására

 ( 11 ) 229.326

 ( 21 ) P 09 00608

 ( 54 ) Gyűrődő palack szelepes zárókupakkal szénsavas italok tárolására

 ( 11 ) 229.920

 ( 21 ) P 01 04869

 ( 54 ) Eljárás korong alakú adathordozón lévő fájlok közvetlen írására és olvasására

 ( 11 ) 229.943
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 ( 21 ) P 10 00514

 ( 54 ) Optikai egyenirányításon alapuló gerjesztésű THZ-es sugárforrás

 ( 11 ) 229.989

 ( 21 ) P 03 02294

 ( 54 ) L-karnitin és alkanoil-L-karnitin taurin-kloriddal és glicin-kloriddal alkotott nem higroszkópos sói és ezeket

tartalmazó, orális beadásra alkalmas szilárd készítmények

 ( 11 ) 230.260

 ( 21 ) P 12 00534

 ( 54 ) Koaxiális hangszóró elrendezés

 ( 11 ) 230.385

 ( 21 ) P 04 01693

 ( 54 ) Részlegesen deszulfatált glükózamino-glükánok származékai mint a heparanáz enzim inhibitorai, előállításuk és

alkalmazásuk, valamint ilyen származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

 ( 11 ) 230.509

 ( 21 ) P 02 02705

 ( 54 ) Eljárások és mikroorganizmusok panto-vegyületek előállítására

 ( 11 ) 230.527

 ( 21 ) P 06 00716

 ( 54 ) Elemzőeszköz és eljárás tüzelőanyag-injektorral ellátott belső égésű motor tüzelőanyag-befecskendezésének

szabályozására szolgáló tüzelőanyag-befecskendezés-vezérlő rendszer gyártásához

 ( 11 ) 230.864

 ( 21 ) P 16 00544

 ( 54 ) Lendkerékhajtás kerekeken gördülő jármű folyamatos meghajtására, valamint eljárás ilyen lendkerékhajtás

folyamatos működőképességének biztosításra

A rovat 18 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

 ( 11 ) 225.252

 ( 21 ) P 03 02704

 ( 54 ) Tű nélküli injekciós berendezés

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 21 )  P 17 00409

 ( 71 )  "HORGE Technologies" Kft., Veszprém (HU)

 ( 74 )  GÖDÖLLE,KÉKES,MÉSZÁROS & SZABÓ, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 )  P 14 00622

 ( 73 )  dr. Párkányi György 50%, Budapest (HU)

 Simon László 20%, Budapest (HU)

 Tuss Miklós 20%, Budapest (HU)

 Gombos Róbert 10%, Budapest (HU)

 ( 74 )  Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 19. (HU)

 Rónaszéki Tibor, 1132 Budapest, Victor Hugó u. 6-8. (HU)

 ( 21 )  P 13 00092

 ( 71 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 21 )  P 17 00323

 ( 71 )  Zinemath Zrt., Tolmács (HU)

 ( 74 )  Kiss János József, 1051 Budapest, Arany János utca 15. 3. lph. 3. em. 5. (HU)

 ( 21 )  P 17 00535

 ( 71 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 74 )  Babcsán Norbert, 3519 Miskolc, Trencséni u. 24. (HU)

 GÖDÖLLE,KÉKES,MÉSZÁROS & SZABÓ, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 21 )  P 15 00350

 ( 73 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

 ( 74 )  Pap Béla, 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D (HU)

 ( 21 )  P 16 00233

 ( 73 )  Terra Center Kft., Debrecen (HU)

 ( 74 )  Pap Béla, 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D. (HU)
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 ( 21 )  P 13 00092

 ( 71 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 74 )  dr. Kőszegi Márk, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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EURÓPAI SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

 ( 11 )  E048113

 ( 21 )  E 17 193088

 ( 96 ) EP 20170193088 2017.09.26.

 ( 97 ) EP 3300555 A1 2018.04.04.

EP 3300555 B1 2019.12.04.

 ( 73 )  OTICO, 77650 Chalmaison (FR)

 ( 72 )  Piou, Denis

 ( 74 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Mezőgazdasági szerszám gumiabroncs eleme, amely szerszám merev alapot tartalmaz

 ( 51 ) A01B 29/04 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 1659462 2016.09.30. FR

 ( 11 )  E048240

 ( 21 )  E 17 179113

 ( 96 ) EP 20170179113 2017.06.30.

 ( 97 ) EP 3420788 A1 2019.01.02.

EP 3420788 B1 2019.12.11.

 ( 73 )  Kverneland Group Les Landes Genusson S.A.S., 85130 Les Landes Genusson (FR)

 ( 72 )  Poulard, Janny

 Pasquier, Gaëtan

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Mezőgazdasági gép és eljárás mezőgazdasági gép működtetésére

 ( 51 ) A01B 63/22 (2006.01)

A01B 63/32 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 11 )  E048235

 ( 21 )  E 16 722285

 ( 96 ) EP 20160722285 2016.04.12.

 ( 97 ) EP 3282836 A1 2016.10.20.

EP 3282836 B1 2019.12.04.

 ( 73 )  Ynsect, 91058 Evry Cedex (FR)

 ( 72 )  COMPARAT, Soléne

 HUBERT, Antoine

 BERRO, Fabrice

 LEVON, Jean-Gabriel

 ( 74 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Rovartenyésztési eljárás

 ( 51 ) A01K 67/033 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 1553208 2015.04.13. FR

 ( 11 )  E048257

 ( 21 )  E 14 750736
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 ( 96 ) EP 20140750736 2014.08.13.

 ( 97 ) EP 3032952 A1 2015.02.19.

EP 3032952 B1 2019.11.27.

 ( 73 )  PlantResponse Biotech, S.L., 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid (ES)

 Consejo Superior De Investigaciones Científicas, 28006 Madrid (ES)

 ( 72 )  BORJA Y TOME, Marisé

 BONET GIGANTE, Julio

 MOLINA FERNÁNDEZ, Antonio

 SALINAS MUŇOZ, Julio

 CATALA RODRÍGUEZ, Rafael

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Eljárás növények szárazságtűrésének fokozására

 ( 51 ) A01N 33/24 (2006.01)

A01C 1/06 (2006.01)

A01H 5/10 (2006.01)

A01N 25/00 (2006.01)

A01N 37/44 (2006.01)

A01N 41/08 (2006.01)

C12N 15/82 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 201361865549 P 2013.08.13. US

201314142285 2013.12.27. US

201414203261 2014.03.10. US

 ( 11 )  E048186

 ( 21 )  E 17 186587

 ( 96 ) EP 20170186587 2017.08.17.

 ( 97 ) EP 3298900 A1 2018.03.28.

EP 3298900 B1 2019.11.06.

 ( 73 )  Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH, 91550 Dinkelsbühl (DE)

 ( 72 )  Meier, Alexander

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Kamrás dob tésztagyártó berendezéshez

 ( 51 ) A21C 7/00 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 102016218485 2016.09.27. DE

 ( 11 )  E048135

 ( 21 )  E 08 838999

 ( 96 ) EP 20080838999 2008.10.20.

 ( 97 ) EP 2217077 A1 2009.04.23.

EP 2217077 B1 2019.12.11.

 ( 73 )  CSM Bakery Solutions Europe Holding B.V., 1019 GM Amsterdam (NL)

 ( 72 )  MORRANT, Christopher John

 KASZUBA, Deborah, Mary

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 ) Eljárás alacsony nátriumtartalmú, lisztalapú, javított kezelési tulajdonságokkal rendelkező tészta

 előállítására

 ( 51 ) A21D 2/02 (2006.01)
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A21D 10/00 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 07118792 2007.10.18. EP

 ( 11 )  E048208

 ( 21 )  E 15 700706

 ( 96 ) EP 20150700706 2015.01.20.

 ( 97 ) EP 3096625 A1 2015.07.23.

EP 3096625 B1 2020.03.11.

 ( 73 )  Xeda International S.A., 13670 Saint Andiol (FR)

 ( 72 )  SARDO, Alberto

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 ) Csírázásgátló készítmények hagymák és gumók bevonására, és csírázásgátló kezelésre történő

 alkalmazásuk

 ( 51 ) A23B 7/16 (2006.01)

A01N 31/00 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 1450435 2014.01.20. FR

1455442 2014.06.13. FR

 ( 11 )  E048171

 ( 21 )  E 17 708207

 ( 96 ) EP 20170708207 2017.02.28.

 ( 97 ) EP 3422864 A1 2017.09.08.

EP 3422864 B1 2020.01.01.

 ( 73 )  Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey (CH)

 ( 72 )  YAO, Yuan

 SUN, Zhongwei

 ZENGFENG, Song

 SHER, Alexander A.

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Csomagolt, környezeti hőmérsékleten stabil kávéital kézi kikeverés után szénsavas textúrával

 ( 51 ) A23C 9/156 (2006.01)

A23C 9/152 (2006.01)

A23F 5/24 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) PCT/CN2016/0751982016.03.01. WO

 ( 11 )  E048267

 ( 21 )  E 15 839089

 ( 96 ) EP 20150839089 2015.12.11.

 ( 97 ) EP 3229603 A2 2016.06.16.

EP 3229603 B1 2020.01.15.

 ( 73 )  NapiFeryn BioTech Sp. z o.o, 93-465 Lodz (PL)

 ( 72 )  WNUKOWSKI, Piotr

 KOZLOWSKA, Magdalena

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 ) Eljárás és berendezés gabonafélékből és olajos magvakból származó funkcionális izolátumok enyhe

 frakcionálására
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 ( 51 ) A23J 1/00 (2006.01)

A23J 1/14 (2006.01)

A23J 3/16 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 2013960 2014.12.11. NL

 ( 11 )  E048249

 ( 21 )  E 15 813921

 ( 96 ) EP 20150813921 2015.12.07.

 ( 97 ) EP 3229790 A1 2016.06.16.

EP 3229790 B1 2019.10.16.

 ( 73 )  Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey (CH)

 ( 72 )  PAN, Yuanlong

 ZANGHI, Brian, Michael

 BOUTHEGOURD, Jean-christophe

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Közepes láncú triglicerideket tartalmazó készítmények epilepszia kezelésében történő alkalmazásra

 ( 51 ) A23K 20/147 (2016.01)

A23K 20/158 (2016.01)

A23K 20/20 (2016.01)

A23K 50/40 (2016.01)

A23K 50/42 (2016.01)

A23K 50/45 (2016.01)

A23L 33/00 (2016.01)

A23L 33/115 (2016.01)

A23L 33/12 (2016.01)

A23L 33/125 (2016.01)

A23L 33/21 (2016.01)

A61K 31/23 (2006.01)

A61K 45/06 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 201462088797 P 2014.12.08. US

 ( 11 )  E048129

 ( 21 )  E 14 806066

 ( 96 ) EP 20140806066 2014.10.09.

 ( 97 ) EP 3054784 A1 2015.04.16.

EP 3054784 B1 2019.12.25.

 ( 73 )  Nutrition Sciences N.V., 9031 Drongen (BE)

 ( 72 )  BRUGGEMAN, Geert

 DESCHEPPER, Katrien

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Közepes hosszúságú zsírsavakat tartalmazó készítmény és takarmány

 ( 51 ) A23K 50/10 (2016.01)

A23K 20/158 (2016.01)

A23K 50/60 (2016.01)

A61K 31/20 (2006.01)

A61P 31/00 (2006.01)

 ( 13 )  T2
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 ( 30 ) 201300677 2013.10.09. BE

 ( 11 )  E048172

 ( 21 )  E 17 710157

 ( 96 ) EP 20170710157 2017.03.02.

 ( 97 ) EP 3422868 A1 2017.09.08.

EP 3422868 B1 2019.12.18.

 ( 73 )  Spécialités Pet Food, 56250 Elven (FR)

 ( 72 )  GUILLER, Isabelle

 BRAMOULLE, Loîc

 DE RATULD, Aurélie

 CREMONT, Matthieu

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Speciális zsírfrakciókat tartalmazó ízletes macskatáp

 ( 51 ) A23K 50/42 (2016.01)

A23K 10/20 (2016.01)

A23K 10/30 (2016.01)

A23K 20/147 (2016.01)

A23K 20/158 (2016.01)

A23K 40/25 (2016.01)

A23K 40/30 (2016.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 16305240 2016.03.02. EP

 ( 11 )  E048155

 ( 21 )  E 16 805515

 ( 96 ) EP 20160805515 2016.11.17.

 ( 97 ) EP 3376883 A1 2017.05.26.

EP 3376883 B1 2020.01.08.

 ( 73 )  International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., 26-600 Radom (PL)

 ( 72 )  BOLESLAWSKI, Andrzej

 CIESLIKOWSKI, Bartosz

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Központosító eszköz a dohányipar rúd alakú termékeihez

 ( 51 ) A24C 5/47 (2006.01)

A24C 5/32 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 41485415 2015.11.19. PL

 ( 11 )  E048215
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 ( 11 ) E044875

 ( 21 ) E 13 842972

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 11 ) E045678

 ( 21 ) E 15 175821

 ( 73 ) Pavcon UG (limited liability), Markkleeberg (DE)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E046977

 ( 21 ) E 11 869043

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 11 ) E047780
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 ( 21 ) E 10 181233

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

A rovat 71 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 ) E 03 742925

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 21 ) E 03 809716

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 21 ) E 07 710794

 ( 73 ) Pivot Europe Pharmaceuticals AG, Vaduz (LI)

 ( 21 ) E 03 292433

 ( 73 ) Plein Air International S.r.l., Cividale di Mirandola (MO) (IT)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 08 866627

 ( 73 ) Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil (CH)

 ( 21 ) E 04 810406

 ( 73 ) Novartis AG, Basel (CH)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 07 820537

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 21 ) E 08 807937

 ( 73 ) Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil (CH)

 ( 21 ) E 10 763383

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 21 ) E 10 771068

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 21 ) E 06 770607

 ( 73 ) Novartis AG, Basel (CH)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 05 804734

 ( 73 ) Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil (CH)

 ( 21 ) E 12 729452

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
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 ( 21 ) E 12 718549

 ( 73 ) SANOFI, Párizs (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 775669

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 775668

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 181066

 ( 73 ) Novartis AG, Basel (CH)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 700215

 ( 73 ) Adamed Pharma S.A., Czosnow (PL)

 ( 21 ) E 11 727961

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 725757

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 07 761667

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 12 820785

 ( 73 ) Captent Inc., Houston, Texas (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 864307

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 851996

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 12 718262

 ( 73 ) GB007, Inc., San Diego (US)

 ( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 801824

 ( 73 ) Adamed Pharma S.A., Czosnow (PL)

 ( 21 ) E 12 846347

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 11 860344
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 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 07 812410

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 11 781759

 ( 73 ) Italmatch Chemicals S.p.A, Milano (IT)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 841098

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 08 155377

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 848338

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 05 711312

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 11 185642

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 10 164921

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 11 878558

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 15 741475

 ( 73 ) DELTA BLOC International GmbH, Wöllersdorf-Steinabrückl (AT)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 870295

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 10 797514

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 12 791293

 ( 73 ) Synerkine Pharma BV, Naarden (NL)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 186919

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 850277

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 891460
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 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 15 747085

 ( 73 ) DELTA BLOC International GmbH, Wöllersdorf-Steinabrückl (AT)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 840493

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 860934

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 15 189647

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 15 804162

 ( 73 ) Valeo Siemens eAutomotive France SAS, 95800 Cergy (FR)

 ( 21 ) E 15 801101

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 15 179482

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 14 865220

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 14 872693

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 11 870495

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 14 745836

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 07 761649

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 14 817214

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 11 751074

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 08 747127

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 842671

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 788541
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 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 15 818190

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 15 815875

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 15 752415

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 842882

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 813471

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 14 194542

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 13 842972

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 15 175821

 ( 73 ) Pavcon UG (limited liability), Markkleeberg (DE)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 869043

 ( 73 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 21 ) E 10 181233

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

A rovat 71 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 ) E002495

 ( 21 ) E 06 100158

 ( 54 ) Merkaptoszilánok

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 11 ) E004444

 ( 21 ) E 07 010555

 ( 54 ) Elválasztó szerek és azok alkalmazása poliuretán idomok előállítása során

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 11 ) E005335

 ( 21 ) E 03 784044
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 ( 54 ) Jól diszpergálható precipitált kovasav

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E011315

 ( 21 ) E 05 822785

 ( 54 ) A proB gén Coryneform baktériumokból származó mutáns

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E011483

 ( 21 ) E 08 154500

 ( 54 ) Eljárás alkálifém-alkoholátok előállítására

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E012268

 ( 21 ) E 05 112090

 ( 54 ) Kaucsukkeverékek

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E013297

 ( 21 ) E 09 179360

 ( 54 ) Szilatránt tartalmazó részecskék

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E013382

 ( 21 ) E 05 109841

 ( 54 ) Nagydiszperzitású lecsapatott kovasav

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E015737

 ( 21 ) E 04 700701

 ( 54 ) Nagymértékben diszpergálható szilícium-dioxid, gumikban történő alkalmazásra

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E016630

 ( 21 ) E 06 115480

 ( 54 ) Specifikus pórusméret-eloszlással rendelkező lecsapatott szilícium-dioxid

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E018579

 ( 21 ) E 07 112223

 ( 54 ) Eljárás metil-terc-butil-éter gázfázisú lebontásánál alkalmazható katalizátor előállítására

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, Essen (DE)

 ( 11 ) E019126

 ( 21 ) E 03 785659

 ( 54 ) Eljárás nyers propilénoxid tisztítására

 ( 73 )  ThyssenKrupp Uhde GmbH, 44141 Dortmund (DE) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E019893

 ( 21 ) E 07 765357
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 ( 54 ) Szilíciumtartalmú kapcsoló reagensek keverékei

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E020279

 ( 21 ) E 03 790825

 ( 54 ) Szilícium-dioxidok

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E020576

 ( 21 ) E 09 731187

 ( 54 ) Kicsapott kovasavak, mint elasztomer keverékek erősítő töltőanyagai

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E020870

 ( 21 ) E 11 160838

 ( 54 ) Gumikeverékek

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E021541

 ( 21 ) E 09 720980

 ( 54 ) Új királis szelektorok valamint állófázisok enantiomerkeverékek elválasztásához

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E023254

 ( 21 ) E 08 861135

 ( 54 ) Eljárás víz kezelésére klórdioxiddal

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E024103

 ( 21 ) E 10 782555

 ( 54 ) Leválasztható fólia habstruktúrával

 ( 73 ) Loparex Germany GmbH & Co.KG, 91301 Forchheim (DE)

 ( 11 ) E025503

 ( 21 ) E 11 782601

 ( 54 ) Amintartalmú abszorpciós közeg, eljárás és berendezés savas gázok abszorpciójára gázkeverékekből

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E026454

 ( 21 ) E 12 007388

 ( 54 ) Eljárás hőszigetelő elegy előállítására

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E026513

 ( 21 ) E 10 800883

 ( 54 ) Többrétegű film, lyukadással és továbbszakadással szembeni nagymértékű ellenállással

 ( 73 ) Loparex Germany GmbH & Co.KG, 91301 Forchheim (DE)

 ( 11 ) E026951

 ( 21 ) E 11 738604
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 ( 54 ) Leválasztófólia tartós antisztatikus hatással

 ( 73 ) Loparex Germany GmbH & Co.KG, 91301 Forchheim (DE)

 ( 11 ) E028114

 ( 21 ) E 12 740482

 ( 54 ) Többrétegű fólia nagymértékű továbbszakadás-állósággal és csekély zsugorodással

 ( 73 ) Loparex Germany GmbH & Co.KG, 91301 Forchheim (DE)

 ( 11 ) E029255

 ( 21 ) E 15 701106

 ( 54 ) Duokarmicin-ADCS javított in vivo tumorellenes aktivitással

 ( 73 ) Byondis B.V., 6545 CM Nijmegen (NL)

 ( 11 ) E029672

 ( 21 ) E 15 700211

 ( 54 ) Duokarmicin-ADC-k endometriális rák kezelésében történő alkalmazásra

 ( 73 )  Yale University, New Haven, CT 06511 (US) Byondis B.V., 6545 CM Nijmegen (NL)

 ( 11 ) E031618

 ( 21 ) E 06 763492

 ( 54 ) Speciális aminoalkilszilán-származékok mint kötőanyagok kompozit anyagokhoz

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E032602

 ( 21 ) E 07 107895

 ( 54 ) Hidrofil kovasav tömítő vegyületekként

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E033261

 ( 21 ) E 11 185154

 ( 54 ) Javított eljárás víz klórdioxiddal végzett kezelésére

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E036196

 ( 21 ) E 14 165345

 ( 54 ) Azokarbonil-funkcionalizált szilánok

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E037250

 ( 21 ) E 16 160637

 ( 54 ) Duokarmicin ADC-k (antitest-hatóanyag konjugátumok) húgyhólyagrák kezelésében történő alkalmazásra

 ( 73 ) Byondis B.V., 6545 CM Nijmegen (NL)

 ( 11 ) E037940

 ( 21 ) E 06 126845

 ( 54 ) Növényvédőszer-abszorbátumok és növényvédelemre szolgáló termékek

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E038697

 ( 21 ) E 13 728389
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 ( 54 ) Szemcsés, funkcionalizált kovasav, eljárás előállítására és alkalmazása

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E038883

 ( 21 ) E 12 160503

 ( 54 ) Készítmény poliuretánhabok előállítására, amely speciális amidokat és organomodifikált sziloxánokat tartalmaz

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E039680

 ( 21 ) E 15 198652

 ( 54 ) Hidrofób szilícium-dioxid elektrofotografikus festékkészítményhez

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E041051

 ( 21 ) E 15 700117

 ( 54 ) Eljárás cisz-kapcsolt antitest-hatóanyag konjugátumok tisztítására

 ( 73 ) Byondis B.V., 6545 CM Nijmegen (NL)

 ( 11 ) E041396

 ( 21 ) E 13 708446

 ( 54 ) Merkaptoszilán-korom keverék

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E042573

 ( 21 ) E 11 734101

 ( 54 ) Sejtek és eljárás ramnolipidek előállítására

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E043121

 ( 21 ) E 12 728608

 ( 54 ) Eljárás antitest tisztítására

 ( 73 ) Byondis B.V., 6545 CM Nijmegen (NL)

 ( 11 ) E044135

 ( 21 ) E 13 192425

 ( 54 ) Eljárás egy karbonsav-észter átalakítására BioH-hiányos sejtek alkalmazásával

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E044453

 ( 21 ) E 11 713717

 ( 54 ) Biokatalitikus oxidációs eljárás alkl-géntermékkel

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E045447

 ( 21 ) E 14 728565

 ( 54 ) Javított eljárás a duokarmicin gyógyszer-előanyagainak az előállítására

 ( 73 ) Byondis B.V., 6545 CM Nijmegen (NL)

 ( 11 ) E045688

 ( 21 ) E 15 814576
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 ( 54 ) Hidraulikus geológiai repesztéses energiatároló rendszer sótalanítással

 ( 73 ) Quidnet Energy Inc., Houston, TX 77002 (US)

 ( 11 ) E045711

 ( 21 ) E 15 200773

 ( 54 ) Szilikontartalmú azodikarboxamidok, előállításuk és alkalmazásuk

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

 ( 11 ) E046563

 ( 21 ) E 14 901740

 ( 54 ) Módszer és berendezés az antenna kalibrálásának és az adó-vevőnek a megkönnyítésére

 ( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong 523860 (CN)

 ( 11 ) E046866

 ( 21 ) E 14 795687

 ( 54 ) Lefedettség meghatározás korrelatív rádió kondíció-mérések és pozíció-becslések felhasználásával

 ( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong 523860 (CN)

 ( 11 ) E048156

 ( 21 ) E 16 701428

 ( 54 ) Tömítő rendszer nyomáscsökkentő elemekkel és tömítő rendszer használata térköz lépcsőzetes nyomásának

beállításához

 ( 73 ) Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH, 70565 Stuttgart (DE)

 ( 11 ) E048830

 ( 21 ) E 14 714296

 ( 54 ) Felfüggesztő hőszigetelt belső tartályhoz, amely külső tartályban és tartályblokkban van elrendezve

 ( 73 ) Cryoshelter GmbH, 8143 Dobl-Zwaring (AT)

 ( 11 ) E048920

 ( 21 ) E 05 735324

 ( 54 ) Ólommentes és kadmiummentes vezetőképes vastagfilm paszták

 ( 73 ) FERRO CORPORATION, Mayfield Heights (US)

A rovat 49 darab közlést tartalmaz. 
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KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről

 ( 21 )  S 20 00009

 ( 22 )  2020.04.30.

 ( 71 )  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, (SE)

 AstraZeneca UK Limited, CB2 0AA Cambridge, 1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical Campus (GB)

 ( 95 ) Metformin vagy gyógyszerészetileg elfogadható sója; szaxagliptin vagy gyógyszerészetileg elfogadható sója;

 dapagliflozin vagy gyógyszerészetileg elfogadható szolvátja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E040486

 ( 54 )  Kétrétegű tabletta készítmények

 ( 92 )  EU/1/19/1401 2019.11.13

 Engedélyezett termék neve: Qtrilmet - metformin-hidroklorid/szaxagliptin/ dapagliflozin

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 21 )  S 20 00011

 ( 22 )  2020.05.19.

 ( 71 )  Rigel Pharmaceuticals, Inc., 94080, South San Francisco California, 1180 Veterans Boulevard (US)

 ( 95 ) Fosztamatinib vagy a fosztamatinib gyógyszerészetileg elfogadható sója, vagy a fosztamatinibnek vagy a

fosztamatinib gyógyszerészetileg elfogadható sójának hidrátja, szolvátja vagy N-oxidja, különösen

 fosztamatinib-dinátrium, adott esetben hidrát formájában

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E007471

 ( 54 )  A 2,4-pirimidin-diamin vegyületek előgyógyszerei és alkalmazásuk

 ( 92 )  EU/1/19/1405 2020.01.13

 Engedélyezett termék neve: TAVLESSE - fosztamatinib

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 21 )  S 20 00013

 ( 22 )  2020.06.03.

 ( 71 )  Gilead Sciences, Inc., 94404 Foster City, California, 333 Lakeside Drive (US)

 ( 95 ) Kobicisztát vagy gyógyászatilag elfogadható sója vagy szolvátja, darunavir vagy gyógyászatilag elfogadható

sója vagy szolvátja, előnyösen darunavir-etanolát és emtricitabin vagy gyógyászatilag elfogadható sója vagy

 szolvátja kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E048175

 ( 54 )  Gyógyszerek farmakokinetikai tulajdonságainak modulátorai

 ( 92 )  EU/1/17/1225 2017.09.25

 Engedélyezett termék neve: Symtuza

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok

 ( 11 )  S000460

 ( 21 )  S 19 00042

 ( 22 )   2019.09.26.  

 ( 73 )   NOVO NORDISK A/S, DK-2880 Bagsvaerd (DK)  

 ( 95 )  Alfa-turoktokog-pegol

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E023051  

 ( 54 )   Konjugált VIII-as faktor molekulák  

 ( 92 )   EU/1/19/1374 2019.06.24  

  Engedélyezett termék neve: Esperoct - Alfa-turoktokog-pegol  

 ( 24 )   2029.02.27  

 ( 94 )   2034.02.26  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000461

 ( 21 )  S 19 00049

 ( 22 )   2019.10.18.  

 ( 73 )   BioMarin Pharmaceutical Inc., 94949 Novato, CA (US)  

 ( 95 )  Pegvaliáz

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E025784  

 ( 54 )   Prokarióta fenilalanin ammónia-liáz készítmények és azok alkalmazási eljárásai  

 ( 92 )   EU/1/19/1362 2019.05.08  

  Engedélyezett termék neve: Palynziq - pegvaliáz  

 ( 24 )   2028.05.24  

 ( 94 )   2033.05.23  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000462

 ( 21 )  S 18 00031

 ( 22 )   2018.07.13.  

 ( 73 )   PFIZER INC., NY 10017 New York (US)  

 ( 95 ) Ertugliflozin, adott esetben kristályos formában, különösen elegykristályként L-piroglutaminsavval, és

 specifikusan ertugliflozin L-piroglutaminsav

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E012997  

 ( 54 )   Dioxa-biciklo[3.2.1.]oktán-2,3,4-triol származékok  

 ( 92 )   EU/1/18/1267 2018.03.23  

  Engedélyezett termék neve: Steglatro - Ertugliflozin L-piroglutaminsav  

 ( 24 )   2029.08.18  

 ( 94 )   2033.03.23  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000463

 ( 21 )  S 19 00023

 ( 22 )   2019.04.23.  

 ( 73 )   Dyax Corp., MA 02421 Lexington (US)  
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 ( 95 )  Lanadelumab

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E039605  

 ( 54 )   Plazma kallikreint kötő proteinek  

 ( 92 )   EU/1/18/1340 2018.11.26  

  Engedélyezett termék neve: Takhzyro - lanadelumab  

 ( 24 )   2031.01.07  

 ( 94 )   2033.11.26  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Megadást megelőzően megszüntetett eljárások

Elutasítás

 ( 21 )  S 13 00034

 ( 71 )   Novo Nordisk A/S, DK-2880 Bagsvaerd, Novo Allé (DK)  

 ( 95 )  Degludek inzulin és aszpart inzulin kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   EU E017071  

 ( 54 )   Új inzulin származékok  

 ( 92 )   EU/1/12/806/001,004,005,007,008 2013.01.21  

  Engedélyezett termék neve: degludek inzulin és aszpart inzulin kombinációja  

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Adatközlés növényfajta-oltalmi bejelentésekről

 ( 21 )  F 20 00006

 ( 22 )   2020.04.07.  

 ( 71 )   Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9. (HU)  

 ( 53 )  GK Fórum

 ( 54 )  Őszi árpa, Hordeum Vulgare L.

 ( 74 )   Dr. Varga Péter, Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., 6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9. (HU)  

 ( 21 )  F 20 00007

 ( 22 )   2020.04.16.  

 ( 71 ) Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7754 Bóly, Ady E. u. 21.

  (HU)  

 ( 53 )  BSF 1807

 ( 54 )  Szója, Glycine max L. Merr.

 ( 74 )   Szűcs Ügyvédi Iroda, 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 3. (HU)  

 ( 21 )  F 20 00008

 ( 22 )   2020.04.16.  

 ( 71 ) Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7754 Bóly, Ady E. u. 21.

  (HU)  

 ( 53 )  BSF 1738

 ( 54 )  Szója, Glycine max L. Merr.

 ( 74 )   Szűcs Ügyvédi Iroda, 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 3. (HU)  

 ( 21 )  F 20 00009

 ( 22 )   2020.04.16.  

 ( 71 ) Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7754 Bóly, Ady E. u. 21.

  (HU)  

 ( 53 )  BSF 18 43/3

 ( 54 )  Szója, Glycine max L. Merr.

 ( 74 )   Szűcs Ügyvédi Iroda, 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 3. (HU)  

 ( 21 )  F 20 00010

 ( 22 )   2020.05.07.  

 ( 71 )   Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 6726 Szeged, Alsó Kikötősor 9. (HU)  

 ( 53 )  GK Temes

 ( 54 )  Tritikale, X Triticosecale Wittm. ex A. Camus

 ( 74 )   Dr. Varga Péter, Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., 6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9. (HU)  

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01K 27/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005157 2020.04.23.

 ( 21 )  U 18 00176

 ( 22 )  2018.10.01.

 ( 73 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 72 )  Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)

 ( 54 )  Expander hám

 ( 57 )
Expander hám, házikedvencek vezető pórázon (15) való sétáltatásához, amelynek bélés lemezzel (2) ellátott háti

része (3) van, melyhez csat résszel (7) ellátott hátheveder (8) van csatlakoztatva, a háti résszel (3) ellentétes

oldalon mellkas alatti öv (24) van rögzítve és vezető póráz (15) rögzítésére alkalmas póráz csatlakozója (16) van,

melyen behatároló elem (10) van átvezetve, amely behatároló elem rögzítési ponttal (12), tengelyvonal (9) és

elválasztó tengelyvonal (9a) metszéspontjában, a bélés lemezhez (2) van rögzítve, továbbá a tengelyvonal (9) két

oldalán szimmetrikusan kialakított, az állat két vállát körül ölelő, vállrészi eleme (17) van, mely legalább egy

vállrészi csatlakozó elemen (18) van átvezetve, és a vállrészi csatlakozó elemen (18) legalább egy vállrészi

behatároló elem (19) és legalább egy vállrészi elasztikus elem (21) van átvezetve, és a bélés lemezhez (2)

rögzítve, azzal jellemezve, hogy a póráz csatlakozó (16) az elválasztó tengelyvonal (9a) egyik oldalán, míg

legalább egy vállrészi csatlakozó elem (18) az elválasztó tengelyvonal (9a) másik oldalán van kialakítva, továbbá

a póráz csatlakozón (16) egy elasztikus elem (11) és a vállrészi csatlakozó elemen (18) egy vállrészi elasztikus

elem (21) van átvezetve, amelyek a behatároló elem rögzítési pontban (12) vannak rögzítve, és az enyhén

kiöblösödő kialakítású behatároló elem (10) a behatároló elem rögzítési pontban (12) és egy megnyúlási

végpontban (13), továbbá a vállrészi behatároló elem (19) a behatároló elem rögzítési pontban (12) és egy

vállrészi megnyúlási végpontban (22) vannak rögzítve.

 ( 51 ) A01K 27/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005156 2020.04.23.

 ( 21 )  U 19 00059

 ( 22 )  2019.04.08.

 ( 73 )  Julius-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
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 ( 72 )  Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)

 ( 54 )  Átjárható fedőelemes kutyahám

 ( 57 )
Átjárható fedőelemes kutyahám, melynek pórázcsatlakozóval (6) ellátott nyeregrésze (5), a nyeregrész (5)

előrenyúló szakaszán (21) vállöve (2), továbbá háthevedere (3), az állat mellkasát alulról körbeölelő mellkas alatti

öve (4), azon csatlakoztatott csatja (15), a vállövet (2) legalább részben, lefedett szakaszban (9a) takaró

fedőeleme (18), és a nyeregrész (5) fedőelemmel (18) ellentétes oldalán lemezrésze (14) van, és a fedőelem (18),

a lemezrész (14) és a nyeregrész (5) szegőkereten (7) kialakított fedőelem rögzítési sávban (19) vannak

egymással összerögzítve oly módon, hogy a vállöv (2) a fedőelem (18) és a lemezrész (14) közül vállöv nyíláson

(10) van kivezetve, és a vállöv nyílás (10) mellett a fedőelemen (18) legalább egy behatároló sáv (12) van

kialakítva, azzal jellemezve, hogy a vállöv (2) a nyeregrész (5) előre nyúló szakaszán (21) túlnyúló merev

szakaszból (8) és egy rugalmas szakaszból (9) áll, melyek egy csatlakozási sávban (16), egymással egységet

képezően, fixen vannak összerögzítve, továbbá a vállöv (2) rugalmas szakasza (9) egy rögzítési sávban (17) a

lemezrésszel (14) fixen összerögzített, továbbá a fedőelemen (18) legalább egy tisztító nyílás (11) van kialakítva.

 ( 51 ) A01K 97/05 (2006.01)

 ( 11 ) 0005154 2020.04.21.

 ( 21 )  U 19 00153

 ( 22 )  2019.08.14.

 ( 73 )  Králik és Tsa Kkt., Vác (HU)

 ( 72 )  Králik Károly, Vác, (HU)

 ( 54 )  Vízközti feeder kosár

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Vízközti feeder kosár (1), amelynek etetőanyagot befogadó kosárrésze (2) és a horgászbothoz történő csatlakozást

biztosító csatlakozó eleme (10) van, azzal jellemezve, hogy kosárrészből (2), a kosárrészt (2) damil segítségével a

horgászbothoz csatlakoztató csatlakozó elemből (10), a csatlakozó elemet (10) hordozó végelemből (8) és a

végelemmel (8) ellentétes tartóelem (9) között húzódó íves kialakítású bordákból (3) áll, ahol a bordák (3) külső

felületeiken kiálló részekkel (4) vannak ellátva, és a kosárrész (2) belsejében a végrészhez (8) rögzített és a

tartóelemen (9) áthaladó úszója (20) van.
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 ( 51 ) A23K 50/80 (2016.01)

 ( 11 ) 0005161 2020.04.29.

 ( 21 )  U 19 00100

 ( 22 )  2019.05.28.

 ( 73 )  Herczeg János, Tatabánya (HU)

 ( 72 )  Herczeg János, Tatabánya, (HU)

 ( 54 )  Keverő- és rostálóeszköz, elsősorban mixer nedves állagú horgászati etetőanyag készítéséhez

 ( 57 )
Keverő- és rostálóeszköz, mixer nedves állagú horgászati etetőanyag készítéséhez, amely önmagában biztosítja a

keverés és a rostálás műveletét, valamint a nedvesített etetőanyag felhasználásig történő tárolását azzal

jellemezve, hogy hordozó füllel (1) és folyadékadagoló nyílással (2) ellátott zárófedél (3) alulról oldható menetes

kötéssel (K) átlátszó, henger alakú mixelő edényre (6) csatlakozik, melyben hajtókaros (4) spirális keverőszár (5)

van, ami alatt lyukacsos (d) fém rosta (7), a rosta (7) alatt rostazáró lemez (8) található, melyekhez alulról

tárolófiókot (9) tartalmazó, menetes kötéssel (K) rögzített rostáló edény (10) illeszkedik.

 ( 51 ) A47J 43/00 (2006.01)

A47J 47/00 (2006.01)

A47J 47/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005158 2020.04.23.

 ( 21 )  U 18 00171

 ( 22 )  2018.09.27.

 ( 73 )  Maszlavér Stefán, Komárom (HU)

 ( 72 )  Maszlavér Stefán, Komárom, (HU)

 ( 54 )  Konyhai mosogatóra helyezhető élelmiszer szeletelésre alkalmas rács szerkezet

 ( 57 )
Konyhai mosogatóra helyezhető élelmiszer szeletelésre alkalmas rács szerkezet, mely mosogatótálcán (5)

elhelyezett rudakból (1) és az ezeket a rudakat (1) párhuzamosan tartó kereszttartókból (2) álló rács, azzal

jellemezve, hogy a minta több különálló darabból áll és a rudak (1) kötőanyag nélkül illeszkednek/rögzülnek be a

kereszttartón (2) az erre kialakított furathelyre (3) és a kereszttartók (2) közötti legnagyobb távolság a rudak (1)

hosszával megegyezik.
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B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B22D 17/22 (2006.01)

B22C 9/06 (2006.01)

 ( 11 ) 0005150 2020.04.16.

 ( 21 )  U 19 00023

 ( 22 )  2019.02.13.

 ( 73 )  Inno-Cast Hungary Kft., Nőtincs (HU)

 ( 72 )  Marcalek Péter, Nőtincs, (HU)

 ( 54 )  Öntészeti hűtőbetét

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Hűtőbetét (1) nyomásos öntőformához, amelynek teste (2), és a testnek (2) hatásos felülete (F) van, amelyen

hűtőközeg csatorna (4) van elrendezve, azzal jellemezve, hogy a hűtőközeg csatorna (4) a test (2) hatásos

felületébe (F) munkált, és a hatásos felületen (F) kialakított legalább két kapcsolódási pont (K1, K2) között

húzódó nyitott csatorna (4), és a test (2) rögzítőelemmel van ellátva.

 ( 51 ) B29B 17/00 (2006.01)

C01F 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005155 2020.04.23.

 ( 21 )  U 19 00230

 ( 22 )  2019.12.03.

 ( 73 )  Wessling Hungary Kft., Budapest (HU)
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 ( 72 )  Bordós Gábor 80%, Budakalász, (HU)

 Palotai Zoltán 20%, Etyek, (HU)

 ( 54 )  Berendezések elrendezése édesvízekből származó mikroműanyag hulladék minták előkészítésére

 ( 74 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 57 )
Berendezések elrendezése édesvizekből származó mikroműanyag hulladék minták előkészítésére, amelynek

gyűjtőedénye és vákuum szivattyúja van, azzal jellemezve, hogy az elrendezés az alábbi berendezésekből áll

folyamatosan egymást követő sorrendben: egy szűrőbetéttel ellátott (1a) gyűjtőedény (1), amely össze van

kapcsolva a vákuum szivattyúval (2), ezt követi egy sóoldatos műanyag leválasztó edény (3), amely rá van

helyezve egy ultrahangos tisztító edényre (4), ezt követi egy - fűthető mágnes keverőn (5) elhelyezett - sóoldatos

alsó edényből (3a) és egy sóoldatos feltétből (6) álló szeparációs edény (5a), ezt követi egy fűthető mágnes

keverőn (5) elhelyezett oxidációs edény (7), amely követő kapcsolatban van egy tisztított műanyag szűrőbetéttel

(8a) ellátott szeparációs szűrövei (8), amely a vákuum szivattyúval (2) van összekapcsolva.

 ( 51 ) B60S 1/52 (2006.01)

 ( 11 ) 0005153 2020.04.20.

 ( 21 )  U 18 00181

 ( 22 )  2018.10.03.

 ( 73 )  Interplus Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Sulyok Péter, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Szórófej elrendezés folyadékkal működő ablakmosó számára

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Szórófej elrendezés folyadékkal működő ablakmosó számára, egy gépjármű szélvédőjéhez, amely tartalmaz egy

házegységet (3), egy, a házegységben (3) elrendezett, egy fúvókával (1) ellátott fúvókatartót (2), ahol a

nagynyomású ablakmosó folyadék a fúvókán (1) áthaladva a szélvédőre jut, ahol a fúvóka (1) egy chipként,

kazettaszerűen van kialakítva, ahol a fúvóka felülete egy horonyelrendezéssel van ellátva, ahol a fúvóka (1)

horonyelrendezése a fúvókatartó (2) fúvókát (1) befogadó üregének falaival a nagynyomású folyadék számára

csatornákat képez, azzal jellemezve, hogy a nagynyomású folyadékot a szélvédőre legalább egy oszcilláció elvén

működő szórás (C1) és/vagy legalább egy konfúzor elvén működő pontsugár (C2) útján kijuttató fúvókája (1)

van.
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D. SZEKCIÓ - TEXTIL- ÉS PAPÍRIPAR

 ( 51 ) D06F 57/00 (2006.01)

D06F 53/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005151 2020.04.17.

 ( 21 )  U 19 00163

 ( 22 )  2012.09.19.

 ( 67 )  P1200542 2012.09.19. HU

 ( 73 )  Machács Márton, Budapest (HU)

 ( 72 )  Machács Márton, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Kiegészítő eszköz

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Kiegészítő eszköz ruhaszárító kötélhez a kiterített ruha gyorsabb szárítása érdekében, amelynek a szárítókötelet

befogadó horonnyal ellátott két elemből összetett szabályos vagy szabálytalan sokszög, kör vagy ellipszis

keresztmetszetű hasáb alakú üreges héj szerkezeti teste van, amely két elem tükörszimmetrikus kialakítású, a test

felületét alkotó palástból és a palást két végét lezáró, a tengelyre merőleges lapokból áll és az elemek lapjai

kötelet befogadó horonnyal (8, 27) vannak ellátva, azzal jellemezve, hogy a testet alkotó elemek (2, 3, 22)

belsejében az elemek (2, 3, 22) összekapcsolódását biztosító kapcsoló elemek (10, 11, 12, 18, 19, 25), valamint a

kapcsoló elemeket (10, 11, 12, 18, 19, 25) befogadó nyílások (6, 7, 9, 17, 26) vannak, az elemek (2, 3) a testet

alkotó felülete egymással párhuzamos sorokban elrendezett szellőzőnyílásokkal (13, 21, 32) vannak ellátva a

kapcsoló elemeknek (10, 11, 12, 18, 19, 25) a nyílásokba (6, 7, 9, 17, 26) bepattanó és ott rögzülő fejrésze (33)

van.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
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 ( 51 ) E04B 1/80 (2006.01)

B65D 65/40 (2006.01)

 ( 11 ) 0005159 2020.04.24.

 ( 21 )  U 19 00226

 ( 22 )  2019.11.29.

 ( 73 )  Thermofoam Kft., Felsőpakony (HU)

 ( 72 )  Pirityi László, Budapest, (HU)

 ( 54 ) Fázisváltó anyagot tartalmazó, hőszigetelő tulajdonságú, többcélú rétegzett termék, különösen csomagolási

 és építőipari felhasználásra

 ( 74 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 57 )
Fázisváltó anyagot tartalmazó, hőszigetelő tulajdonságú, többcélú rétegzett termék, különösen csomagolási és

építőipari felhasználásra, amelynek csatlakozó-felülettel (11a) rendelkező egyik alaptagja (11) és

csatlakozó-felülettel (12a) rendelkező másik alaptagja (12) van, és az egyik alaptag (11), valamint a másik alaptag

(12) csatlakozó-felületük (11a, 12a) útján egymással hordozótestté (10) vannak egyesítve, ahol az egyik alaptag

(11) és a másik alaptag (12) legalább egyikének csatlakozó-felülete (11a, 12a) térben formált idomokkal (13)

vannak ellátva, azzal jellemezve, hogy a térben formált idomok (13) legalább egy része fogadófészekkel (14)

rendelkezik, a fogadófészeknek (14) az egyik alaptag (11) csatlakozó-felületére (11a) kitorkolló szabad nyílása

(14a) van, a szabad nyílás (14a) a másik alaptag (12) által le van zárva, az egyik alaptag (11) és a másik alaptag

(12) által közrefogott zárt fogadófészkekben (14) hő akkumuláló szemesék (20) vannak elhelyezve, a hő

akkumuláló szemesék (20) pedig szilárd héjjal (21) és a szilárd héj (21) által közrezárt reakciótérben (22)

elhelyezett fázisváltó anyaggal (23) rendelkeznek.

 ( 51 ) E04F 11/035 (2006.01)

 ( 11 ) 0005149 2020.03.31.

 ( 21 )  U 19 00136

 ( 22 )  2019.07.11.

 ( 73 )  AKM Metal Plusz Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 72 )  Szilágyi Sándor, Püspökladány, (HU)

 ( 54 )  Moduláris lépcsőelem

 ( 74 )  Szilágyi Ildikó, Budapest

 ( 57 )
Moduláris lépcsőelem, amely szerelőlemezekből (2, 3) és lépcsőlapból (4) kialakított, azzal jellemezve, hogy a

lépcsőelem (1) egybevágóan és éllel (14) kialakított szerelőlemezek (2, 3) között rögzített lépcsőlapból (4) van

kialakítva, amely szerelőlemezek (2, 3) kapcsolónyúlványainak (12, 13) tengelye (t1), az éllel (14) α hajlásszöget

zár be és a kapcsolónyúlványaiban (12, 13) két-két darab D átmérőjű furat (10) van kiképezve oly módon, hogy a

tengellyel (t1) párhuzamosan elhelyezett furatok (10) középpontjai egymástól K2 távolságra vannak, a tengelyre

(t1) merőleges furatok (10) középpontjai egymástól K1 távolságra vannak kiképezve, továbbá a szerelőlemezek

(2, 3) rögzítő részeiben (22, 23) L1 hosszúságú S szélességű alsó nyújtott furatok (8, 9), vannak kiképezve, amely

alsó nyújtott furatok (8, 9) tengelyeinek (t2, t3) távolsága K1 hosszúságú, és a tengelyek (t2, t3) a szerelőlemezek

(2, 3) éleivel (14) α hajlásszöget zárnak be, továbbá a szerelőlemezek (2, 3) élei (14) alatt S szélességű és L2
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hosszúságú felső nyújtott furatok (6, 7) vannak kiképezve, és a lépcsőlap (4) a szerelőlemezek (2, 3) éleivel (14)

párhuzamosan, a felső nyújtott furatok (6, 7) alatt vannak rögzítve.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G07F 7/06 (2006.01)

B07C 5/00 (2006.01)

B65G 29/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005152 2020.04.17.

 ( 21 )  U 19 00241

 ( 22 )  2019.12.12.

 ( 73 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 72 )  Ódor Krisztián, Székesfehérvár, (HU)

 Rajkó József, Aba, (HU)

 ( 54 )  Forgó közbenső tárolóegységgel rendelkező önműködő termék-bevételező berendezés

 ( 74 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 57 )
Forgó közbenső tárolóegységgel rendelkező önműködő termék-bevételező berendezés, amelynek háza (10), a ház

(10) belső terében (11) elhelyezett és a bevételezésre szánt termékek (1) gyűjtésére szolgáló legalább egy rekeszt

(21) tartalmazó tartóegysége (20), továbbá a házon (10) elrendezett, a bevételezésre szánt termékek (1) beadására

szolgáló legalább egy fogadó ajtóval (31) ellátott etető zónája (30), valamint a ház (10) belső terében

elhelyezkedő, az etető zóna (30) és a tartóegység (20) közé beillesztett terméktovábbító részegysége (40) van,

ahol a terméktovábbító részegység (40) a házhoz (10) képest elforgatható forgótengellyel (41), valamint a

forgótengelyhez (41) erősített és szállítóteret (43) közrefogó legalább két darab térhatároló taggal (42)

rendelkezik, a forgótengely (41) mozgató egységgel (2) van nyomatékátadó kapcsolatban, a mozgató egység (2)

pedig vezérlőegységgel (3) van jeltovábbító összeköttetésben, azzal jellemezve, hogy a forgótengely (41)

hossztengelye (41a) a ház (10) függőleges fősíkjával (12) legfeljebb 10°-os hajlásszöget (a) zár be, továbbá a

forgótengelyhez (41) csatlakoztatott két darab térhatároló tag (42) által közrezárt szállítótérbe (43) legalább

három darab osztóelem (44) van beillesztve, és az osztóelemek (44) segítségével a szállítótér (43) legalább három

darab egymástól elhatárolt termékfogadó-résztérre (43a, 43b, 43c) van szétválasztva, a ház (10) belső terében (11)

legalább egy darab helyzetjel-érzékelő szervből (4a) és azzal együttműködő legalább egy darab helyzetjel-adó

szervből (4b) álló helyzetfigyelő részegység (4) van elhelyezve, ahol a helyzetjel-érzékelő szerv (4a) és

helyzetjel-adó szerv (4b) közül az egyik a házban (10) helytállóan van rögzítve, míg a másik a terméktovábbító

részegység (40) legalább egyik termékfogadó-részteréhez (43a, 43b, 43c) van hozzárendelve, és a forgó

terméktovábbító részegységhez (40) vagy annak forgótengelyéhez (41) van hozzákapcsolva, továbbá a ház (10)

belső terének (11) két darab szomszédos térhatároló tag (42) és a forgótengely (41) hossztengelye (41a)

metszéspontján (41b) átfektetett, a forgótengely (41) hossztengelyére (41a) merőleges határoló sík (45) által

közrezárt térrésze (13) egy fogadó ajtóval (21) összeköttetésben álló beadó-térrészt (13a), egy képfelvételező

eszközzel (5) felszerelt ellenőrző-térrészt (13b), továbbá egy rekeszt (21) befogadó raktározó-térrészt (13c)
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tartalmaz, a térhatároló tagok (42) és két osztóelem (44) közé zárt egy-egy termékfogadó-résztér (43a, 43b, 43c)

pedig ciklikusan és időlegesen egymás utáni sorrendben a beadó-térrésszel (13a), az ellenőrző-térrésszel (13b)

majd a raktározó-térrésszel (13c) van kapcsolatban.

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Megadott formatervezési mintaoltalmak

03. OSZTÁLY - UTAZÁSI CIKKEK, TOKOK, TARTÓK, NAPERNYŐK ÉS SZEMÉLYES TÁRGYAK,

MELYEK MÁSUTT NEM SZEREPELNEK

 ( 11 ) 0092782 2020.04.23

 ( 21 )  D 19 00060

 ( 22 )  2019.06.18.

 ( 72 )  Mohosi Balázs, 1118 Budapest, Rétköz utca 20. V.emelet 18.ajtó (HU)

 ( 73 )  Mohosi Balázs, 1118 Budapest, Rétköz utca 20. V.emelet 18.ajtó (HU)

 ( 54 )  Italtartó tok

 ( 55 )

 

 2/1. ábra

 

 3/2. ábra

 

 4/3. ábra

 

 2/2. ábra

 

 4/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 4/2. ábra

 ( 51 )  03-01

 ( 11 ) 0092785 2020.04.21

 ( 21 )  D 19 00108

 ( 22 )  2019.11.14.

 ( 72 )  Tóvizi Kinga, 1156 Budapest, Nyírpalota u. 14. 4/28. (HU)

 ( 73 )  Tóvizi Kinga, 1156 Budapest, Nyírpalota u. 14. 4/28. (HU)

 ( 54 )  Palacktartó

 ( 55 )
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 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/3. ábra

 1/3. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 ( 51 )  03-01

09. OSZTÁLY - CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ÉS TARTÁLYOK ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUKEZELÉS

CÉLJÁRA

 ( 11 ) 0092781 2020.04.22

 ( 21 )  D 19 00053

 ( 22 )  2019.06.11.

 ( 72 )  Barabás Attila Ferenc, 9029 Győr, Kultúrház u. 4. (HU)

 ( 73 )  Győri Likőrgyár Zrt., 9027 Győr, Budai u. 7. (HU)

 ( 54 )  Vodkás palack

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  09-01

10. OSZTÁLY - ÓRÁK, TOVÁBBÁ EGYÉB MÉRŐ, ELLENŐRZŐ- ÉS JELZŐBERENDEZÉSEK

 ( 11 ) 0092775 2020.04.21

 ( 21 )  D 20 00008

 ( 22 )  2020.01.27.

 ( 72 )  Fedor János, 2064 Csabdi, Széphegyi u. 5. (HU)
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 Gaudia Andor, 2049 Diósd, Határ u. 64. (HU)

 ( 73 )  BaseClass Automation Kft., 2049 Diósd, Ipar u. 20. (HU)

 ( 74 )  Kiss János József, 1051 Budapest, Arany János utca 15. 3. lph. 3. em. 5. (HU)

 ( 54 )  Optikai minőségellenőrző berendezés

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 ( 51 )  10-05

11. OSZTÁLY - DÍSZTÁRGYAK

 ( 11 ) 0092783 2020.04.23

 ( 21 )  D 20 00002

 ( 22 )  2020.01.11.

 ( 72 )  Devcsics János Géza, 2730 Albertirsa, Katona utca 4. (HU)

 ( 73 )  Devcsics János Géza, 2730 Albertirsa, Katona utca 4. (HU)

 ( 54 )  Drágakő

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  11-01

21. OSZTÁLY - JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK, SÁTRAK ÉS SPORTCIKKEK

 ( 11 ) 0092776 2020.05.12

 ( 21 )  D 20 00013

 ( 22 )  2020.01.28.

 ( 72 )  Gyaraki József 80%, 1112 Budapest, Sasadi út 101. (HU)

 Kocziszky László 20%, 5600 Békéscsaba, Fényesi utca 101. (HU)

 ( 73 )  REGIO Játékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Nándorfejérvári út (HU)

 ( 74 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, 1072 Budapest, Rákóczi út 20. 4. em. 2. ajtó (HU)

 ( 54 )  Logikai játék készlet

 ( 55 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D36



 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 3/1. ábra

 

 3/4. ábra

 

 4/1. ábra

 

 4/4. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 3/2. ábra

 

 3/5. ábra

 

 4/2. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 2/3. ábra

 

 2/6. ábra

 

 3/3. ábra

 

 3/6. ábra

 

 4/3. ábra
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 5/1. ábra

 

 5/4. ábra

 

 6/1. ábra

 

 6/4. ábra

 

 7/1. ábra

 

 7/4. ábra

 

 8/1. ábra

 

 8/4. ábra

 

 4/5. ábra

 

 5/2. ábra

 

 5/5. ábra

 

 6/2. ábra

 

 6/5. ábra

 

 7/2. ábra

 

 7/5. ábra

 

 4/6. ábra

 

 5/3. ábra

 

 5/6. ábra

 

 6/3. ábra

 

 6/6. ábra

 

 7/3. ábra

 

 7/6. ábra
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 9/1. ábra

 

 9/4. ábra

 

 8/2. ábra

 

 8/5. ábra

 

 9/2. ábra

 

 9/5. ábra

 

 8/3. ábra

 

 8/6. ábra

 

 9/3. ábra

 

 9/6. ábra

 ( 51 )  21-01

28. OSZTÁLY - GYÓGYSZERIPARI ÉS KOZMETIKAI KÉSZÍTMÉNYEK, PIPERECIKKEK ÉS

KÉSZÜLÉKEK

 ( 11 ) 0092786 2020.04.21

 ( 21 )  D 19 00113

 ( 22 )  2019.11.21.

 ( 72 )  Puskár Anikó, 4029 Debrecen, Agárdi utca 4. (HU)

 ( 73 )  Puskár Anikó, 4029 Debrecen, Agárdi utca 4. (HU)

 ( 54 )  Szappanok

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra  

 2/1. ábra
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 2/2. ábra

 

 4/1. ábra

 

 6/2. ábra

 

 8/1. ábra

 

 9/2. ábra

 

 3/1. ábra

 

 4/2. ábra

 

 7/1. ábra

 

 8/2. ábra

 

 10/1. ábra

 

 3/2. ábra

 

 6/1. ábra

 

 7/2. ábra

 

 9/1. ábra

 

 10/2. ábra

 ( 51 )  28-02

32. OSZTÁLY - GRAFIKAI JELZÉSEK ÉS LOGÓK, FELÜLETI MINTÁZATOK, DÍSZÍTÉSEK

 ( 11 ) 0092787 2020.04.21

 ( 21 )  D 20 00010

 ( 22 )  2020.01.28.

 ( 72 )  Nyerges András, 1174 Budapest, Kvasz A. u. 31. (HU)

 Nyerges Anita, 2310 Szigetszentmiklós, Jókai u. 7. (HU)

 ( 73 )  Nyerges András, 1174 Budapest, Kvasz A. u. 31. (HU)

 Nyerges Anita, 2310 Szigetszentmiklós, Jókai u. 7. (HU)

 ( 54 )  Képkeret-logó
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 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  32-00

A rovat 8 darab közlést tartalmaz.
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Formatervezési mintaoltalom megújítása

 ( 11 )  0090524

 ( 21 )  D 05 00123

 ( 22 )  2005.06.27.

 ( 54 )  Pénztárgépszalag reklámhely-elrendezéssel

 ( 11 )  0092248

 ( 21 )  D 14 00155

 ( 22 )  2014.09.16.

 ( 54 )  Horoló - gereble

 ( 11 )  0092267

 ( 21 )  D 15 00020

 ( 22 )  2015.02.05.

 ( 54 )  Szőlőfürt formájú csokoládé csomagolás

 ( 11 )  0092293

 ( 21 )  D 15 00077

 ( 22 )  2015.05.07.

 ( 54 )  Termékcsomagolás

 ( 11 )  0092339

 ( 21 )  D 15 00061

 ( 22 )  2015.04.15.

 ( 54 )  Csomagolás

 ( 11 )  0092377

 ( 21 )  D 15 00075

 ( 22 )  2015.04.30.

 ( 54 )  Légtisztító

A rovat 6 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  0088154

 ( 21 )  D 96 00241

 ( 73 )  DELTA BLOC International GmbH, Wöllersdorf-Steinabrückl (AT)

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 11 )  0092399

 ( 21 )  D 15 00146

 ( 73 )  Halmi Gergő, Budapest (HU)

 ( 74 )  PATINORG KFT., Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 03283

 ( 220 ) 2017.10.13.

 ( 731 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, dr. Lukácsi Péter, Budapest

 ( 541 ) WHEY PROTEIN PROFESSIONAL

 ( 511 ) 5    Tejsavó/savó fehérje alapú étrend-kiegészítők emberek számára; albumin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó

fehérje alapú ásványi élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú étrendkiegészítő enzimek; tejsavó/savó

fehérje alapú lecitin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; tejsavó/savó fehérje alapú sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú táplálékkiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú izom- és

 tömegnövelő táplálékkiegészítők.

 29    Tej és tejtermékek; albumin étkezésre; tejsavó/savó fehérje alapú mogyoróvaj; tejsavó/savó fehérje alapú

joghurt; tejsavó/savó fehérjét tartalmazó mogyoróvaj; tejsavó/savó fehérje alapú tejpor; tejsavó és egyéb

 tejtermékek.

 30    Tejsavó/savó fehérje alapú csokoládé; tejsavó/savó fehérje alapú csokoládés italporok; tejsavó/savó fehérje

alapú ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); tejsavó/savó fehérje alapú kakaó; tejsavó/savó fehérjét tartalmazó

kakaóalapú italok; tejsavó/savó fehérje alapú cukorpótlók; tejsavó/savó fehérje alapú édesítőszerek; tejsavó/savó

fehérje alapú energiaszeletek; tejsavó/savó fehérje alapú szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; tejsavó/savó

 fehérje alapú tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák).

 32    Tejsavó/savó fehérje alapú készítmények italokhoz; tejsavó/savó fehérje alapú esszenciák italok

előállításához; tejsavó/savó fehérjét is tartalmazó szójaalapú italok, nem tejpótlók; tejsavó/savó fehérje alapú

vitamin tartalmú italok; tejsavó/savó fehérje alapú energiaitalok; tejsavó/savó fehérje alapú koffein tartalmú

energiaitalok; tejsavó/savó fehérje alapú azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; tejsavó/savó fehérje

 alapú izotóniás italok.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan:

tejsavó/savó fehérje alapú étrend-kiegészítők emberek számára; albumin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje

alapú ásványi élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú étrendkiegészítő enzimek; tejsavó/savó fehérje

alapú lecitin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; tejsavó/savó fehérje alapú sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú táplálékkiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők; tej és tejtermékek; albumin étkezésre; tejsavó/savó fehérje alapú mogyoróvaj;

tejsavó/savó fehérje alapú joghurt; tejsavó/savó fehérjét tartalmazó mogyoróvaj; tejsavó/savó fehérje alapú tejpor;

tejsavó és egyéb tejtermékek; tejsavó/savó fehérje alapú csokoládé; tejsavó/savó fehérje alapú csokoládés

italporok; tejsavó/savó fehérje alapú ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); tejsavó/savó fehérje alapú kakaó;

tejsavó/savó fehérjét tartalmazó kakaóalapú italok; tejsavó/savó fehérje alapú cukorpótlók; tejsavó/savó fehérje

alapú édesítőszerek; tejsavó/savó fehérje alapú energiaszeletek; tejsavó/savó fehérje alapú szénhidrát

készítmények élelmiszerekhez; tejsavó/savó fehérje alapú tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák); tejsavó/savó

fehérje alapú készítmények italokhoz; tejsavó/savó fehérje alapú esszenciák italok előállításához; tejsavó/savó

fehérjét is tartalmazó szójaalapú italok, nem tejpótlók; tejsavó/savó fehérje alapú vitamin tartalmú italok;

tejsavó/savó fehérje alapú energiaitalok; tejsavó/savó fehérje alapú koffein tartalmú energiaitalok; tejsavó/savó

 fehérje alapú azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; tejsavó/savó fehérje alapú izotóniás italok.

 ( 210 ) M 18 00949

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)
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 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) slow food

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 01006

 ( 220 ) 2019.03.25.

 ( 731 )  Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Építészet Éjszakája

 ( 511 )   16    Jegyek; könyvecskék, brosúrák (1); poszterek; újságok.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

idegenvezetős túrák levezetése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01917

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gyógyító bűvészet

 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; egészségügyi képzés.

  44    Egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; foglalkozásterápia és rehabilitáció.

 ( 210 ) M 19 02908

 ( 220 ) 2019.09.23.

 ( 731 )  NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Papócsi Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósitott, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 19 02978
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 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Közösségi Rádiózásért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Spirit FM

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők,; alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus; apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övék, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;

bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,;

búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;

CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások

elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];

csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető

berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási; célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;

dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;

derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;

detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos

berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek; [mikroszkópia];

digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális

személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;

diszitő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások

[elektromos csatlakozások ]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok;

elektromosság]; elágazódobozok villamosság]; elágazóhüvelyek; elektromos kábelekhez; elakadásjelző

háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,

akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos

érintkezők; elektromos és elektronikus; effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos

kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos

konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos

veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;

elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
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lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;

elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek

állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem

robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,

elektromos; elosztódobozok; elektromossági; elosztó pultok, konzolok; elektromossági; elosztótáblák;

elektromossági; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok

televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző

készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók

elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító

szalagok; felvételi; fejvédő eszközök; fej védők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző

berendezések, elektromos ; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy; katonai használatra; fényceruzák vizuális

kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti

diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;

fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló

készülékek; fénykibocsátó diódák [LED] ; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;

fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz.; közlekedési balesetek

megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és;

fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és; fénymásológépekhez (2); feszüItségnövelő

transzformátorok; feszüItségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó

készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők ; fodrászat! gyakorló fejek

[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók

lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos

elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok

(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző

berendezések ; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazom éterek [mérőműszerek]; gázvizsgáló

eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás

csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező hajlékonylemezek, flopilemezek;

hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló

készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;

hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;

hangszórók,; hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények,; hangszóródobozok;

hangvezetők,; hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számitógépes eszközök!; háromdimenziós

szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez(2);

határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]

készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható

médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;

hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri

chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős

terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs

készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;

játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;

jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;

kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő; készülékek,
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berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi

használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitivekhez;

kézi adó-vevők [walkietalkie; készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA];

kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (2); kihangositó készletek

telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek;

kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt

lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók,

tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések

[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világitó vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító

készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;

kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok ; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi

centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,

tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop

számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek;

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők,; lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák

mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények logarlécek ; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovagló sisakok lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok,; mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével; működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek,; mérőműszerek; mérlegek testtömeganalizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet] munkamegfigyelő, ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső;

mérőműszerek; nagyfrekvenciás; készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergiatermeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomás jelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez ; objektívek

[lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi); operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai

karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak
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[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók

[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;

ózonizátorok, ózonizálók összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;

pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós

mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;

rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós

személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok

[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;

részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi

célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak

elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;

röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmerők, acidiméterek

akkumulátorokhoz; sav, sűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők;

sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,; sófokolók;

sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet];

speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok;

sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymerő berendezések

(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,

elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek;

számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok

[letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2);

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető

formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;

számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;

számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;

szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló; szélzsákok; szélmérők,

anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);

szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és

vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;

szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező

műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák ; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid

szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők

[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz táblagépek; táblagép

tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp; tárgylemezekhez; tartók elektromos;

tekercsekhez; távadók, transzmitterek; [távközlés] (1); távadók, transzmitterek; [távközlés] (2); távcsövek,

látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;

távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő

berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];

telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs

készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;

térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek

nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDAkhoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltök elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
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tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tüzesapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrök, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok Z-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;

 zsinórok csiptetős szemüveghez.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció; vezeték nélküli műsorterjesztés.

 41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02979

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Közösségi Rádiózásért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) spiritfm.hu

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők,; alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus; apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övék, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;
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bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,;

búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;

CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások

elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];

csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető

berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási; célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;

dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;

derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;

detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos

berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek; [mikroszkópia];

digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális

személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;

diszitő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások

[elektromos csatlakozások ]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok;

elektromosság]; elágazódobozok villamosság]; elágazóhüvelyek; elektromos kábelekhez; elakadásjelző

háromszögek; elektrodinamikái készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,

akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos

érintkezők; elektromos és elektronikus; effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos

kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos

konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos

veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;

elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben

lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;

elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek

állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem

robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,

elektromos; elosztódobozok; elektromossági; elosztó pultok, konzolok; elektromossági; elosztótáblák;

elektromossági; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok

televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző

készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók

elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító

szalagok; felvételi; fejvédő eszközök; fej védők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző

berendezések, elektromos ; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy; katonai használatra; fényceruzák vizuális

kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti

diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;

fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló

készülékek; fénykibocsátó diódák [LED] ; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;

fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz.; közlekedési balesetek

megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és;

fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és; fénymásológépekhez (2); feszüItségnövelő

transzformátorok; feszüItségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó

készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők ; fodrászat! gyakorló fejek

[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók

lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos
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elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok

(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző

berendezések ; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazom éterek [mérőműszerek]; gázvizsgáló

eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás

csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező hajlékonylemezek, flopilemezek;

hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló

készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;

hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;

hangszórók,; hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények,; hangszóródobozok;

hangvezetők,; hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számitógépes eszközök!; háromdimenziós

szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez(2);

határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]

készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható

médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;

hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri

chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős

terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs

készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;

játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;

jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;

kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő; készülékek,

berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi

használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitivekhez;

kézi adó-vevők [walkietalkie; készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA];

kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (2); kihangositó készletek

telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek;

kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt

lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók,

tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések

[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világitó vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító

készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;

kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok ; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi

centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,

tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop

számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek;

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők,; lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák

mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1373



nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények logarlécek ; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovagló sisakok lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok,; mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével; működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek,; mérőműszerek; mérlegek testtömeganalizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet] munkamegfigyelő, ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső;

mérőműszerek; nagyfrekvenciás; készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergiatermeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomás jelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez ; objektívek

[lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi); operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai

karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak

[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók

[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;

ózonizátorok, ózonizálók összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;

pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós

mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;

rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós

személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok

[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;

részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi

célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak

elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;

röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmerők, acidiméterek

akkumulátorokhoz; sav, sűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők;

sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,; sófokolók;

sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet];

speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok;

sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymerő berendezések

(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,

elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek;

számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok

[letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2);
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számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számitógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető

formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;

számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;

számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;

szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló; szélzsákok; szélmérők,

anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);

szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és

vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;

szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező

műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák ; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid

szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők

[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz táblagépek; táblagép

tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp; tárgylemezekhez; tartók elektromos;

tekercsekhez; távadók, transzmitterek; [távközlés] (1); távadók, transzmitterek; [távközlés] (2); távcsövek,

látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;

távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő

berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];

telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs

készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;

térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek

nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDAkhoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltök elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tüzesapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrök, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok Z-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;

 zsinórok csiptetős szemüveghez.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, email faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása
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számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével;

kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos

kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel ; rádióadás; rádiós

kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön

keresztül]; távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások beszélgetésterelés és összeköttetés];

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról

 online biztosított játékszolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02980

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Közösségi Rádiózásért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők,; alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus; apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övék, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;

bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,;

búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;

CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások

elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];

csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető
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berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási; célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;

dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;

derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;

detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos

berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek; [mikroszkópia];

digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális

személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;

diszitő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások

[elektromos csatlakozások ]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok;

elektromosság]; elágazódobozok villamosság]; elágazóhüvelyek; elektromos kábelekhez; elakadásjelző

háromszögek; elektrodinamikái készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,

akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos

érintkezők; elektromos és elektronikus; effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos

kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos

konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos

veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;

elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben

lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;

elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek

állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem

robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,

elektromos; elosztódobozok; elektromossági; elosztó pultok, konzolok; elektromossági; elosztótáblák;

elektromossági; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok

televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző

készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók

elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító

szalagok; felvételi; fejvédő eszközök; fej védők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző

berendezések, elektromos ; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy; katonai használatra; fényceruzák vizuális

kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti

diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;

fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló

készülékek; fénykibocsátó diódák [LED] ; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;

fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz.; közlekedési balesetek

megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és;

fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és; fénymásológépekhez (2); feszüItségnövelő

transzformátorok; feszüItségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó

készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők ; fodrászat! gyakorló fejek

[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók

lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos

elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok

(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző

berendezések ; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazom éterek [mérőműszerek]; gázvizsgáló

eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás

csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező hajlékonylemezek, flopilemezek;
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hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló

készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;

hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;

hangszórók,; hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények,; hangszóródobozok;

hangvezetők,; hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számitógépes eszközök!; háromdimenziós

szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez(2);

határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]

készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható

médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;

hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri

chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős

terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs

készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;

játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;

jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;

kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő; készülékek,

berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi

használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitivekhez;

kézi adó-vevők [walkietalkie; készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA];

kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (2); kihangositó készletek

telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek;

kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt

lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók,

tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések

[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világitó vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító

készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;

kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok ; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi

centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,

tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop

számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek;

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők,; lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák

mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények logarlécek ; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovagló sisakok lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok,; mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
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mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével; működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek,; mérőműszerek; mérlegek testtömeganalizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet] munkamegfigyelő, ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső;

mérőműszerek; nagyfrekvenciás; készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergiatermeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomás jelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez ; objektívek

[lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi); operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai

karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak

[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók

[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;

ózonizátorok, ózonizálók összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;

pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós

mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;

rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós

személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok

[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;

részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi

célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak

elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;

röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmerők, acidiméterek

akkumulátorokhoz; sav, sűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők;

sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,; sófokolók;

sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet];

speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok;

sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymerő berendezések

(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,

elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek;

számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok

[letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2);

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető

formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;

számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;

számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;

szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló; szélzsákok; szélmérők,
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anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);

szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és

vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;

szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező

műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák ; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid

szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők

[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz táblagépek; táblagép

tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp; tárgylemezekhez; tartók elektromos;

tekercsekhez; távadók, transzmitterek; [távközlés] (1); távadók, transzmitterek; [távközlés] (2); távcsövek,

látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;

távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő

berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];

telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs

készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;

térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek

nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDAkhoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltök elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tüzesapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrök, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok Z-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;

 zsinórok csiptetős szemüveghez.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció; vezeték nélküli műsorterjesztés.

 41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03122

 ( 220 ) 2019.10.09.
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 ( 731 )  Fogarasi Antal Imre, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 19 03169

 ( 220 ) 2019.10.14.

 ( 731 )  Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; ár-összehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások: hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számitógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások: kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások: közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk: üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
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összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások:

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audio-berendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 03307

 ( 220 ) 2019.10.28.

 ( 731 )  Household Depo Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1382



 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok

kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; műanyag

 lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk klisék.

 ( 210 ) M 19 03319

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RAPTOR

 ( 511 ) 1    Növényerősítő készítmények, növénynövekedést szabályozó készítmények, mag gének mezőgazdasági

 termelésre.

 5    Rovarirtók, gombairtók (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), növényvédő szerek (peszticidek).

 ( 210 ) M 19 03390

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos forgókalapácsok; darálók (gépek); gyepszellőztetők; gépesített állatetetők;gabonakeverők

(gépek); vonalvágók kerti használatra; szarvasmarha vágógépek; elektromosfűnyírók; borprések; fúrógépek;

kaszák (gépek); porlasztók, mezőgazdasági növényipermetezőgépek alkatrészei; elektromos kerti kaszák; kések

fűkaszákhoz; motoros kapák (gépek); talajművelő erőgépek; kultivátorok (gépek); nyírógépek (elektromos)

állatok számára; motoros sövényolló; kultivátorok (fűnyíró erőgépek és kerti szerszámok); faágvágók

(elektromos); pneumatikus ollók; sziklafejek fúrógépekhez; mechanikus lapátok (gépek); kaszálógépek

(benzines); kaszálógépek (elektromos); tápegység készülékek; generátorok; kerékpár dinamók; napenergia

generátorok; autogén forrasztógépek; ívhegesztő készülékek (elektromos gépek); termikus kontakthegesztő

gépek; hőimpulzusos hegesztőgépek; plazmahegesztő gépek; műanyag hegesztőgépek; oxiacetilén

hegesztőkészülékek; forrasztóberendezések; robot hegesztőgépek; elektromos fűtésű forrasztópákák;

forrasztólámpák; fuvófáklyák; fémhegesztő gépek (gáz); forrasztópáka, elektromos; elektromos

hegesztőkészülékek; elektromos hegesztőgépek;forrasztópáka, gázüzemű; gázhegesztő gépek; légcsapok; bit

csavarhúzó elektromoscsavarhúzókhoz; kilincses villáskulcs (gépek); nyomatékkulcsok (gépek); kulcsok (gépek);

önjáró gépek csavarozáshoz; ragasztógépek; szegecselő gépek; csatlakozók famegmunkáló gépekhez;

csuklógépek; kötőgépek; fogógépek; szegzőgépek; csavarhúzók, elektromos; elektromos csavarhúzók;

elektromos fűrészek; elektromos fúrók és furatok; törőgépek (szerszámgép); fúrók (szerszámok); elektromos

ollók; marók (szerszámgép); gravírozógépek; marószerszámok (gépek); rotációs papírvágó gépek, nem irodai

használatra; csiszológépek; szerszámgépek vágáshoz; reszelők (elektromos szerszámok); csiszolókorongok

(gépek); elektromos gyalu; reszelők; vágógépek (gépek); kompresszorok; vágógépek; fúrógépek; festőgépek;

csiszológépek; erőgép kalapácsok; szivattyúk (gépek); elektromos hegesztőgép;szalagfűrész; szivattyúk,

kompresszorok és fúvók; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
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számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 19 03394

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) STEINHAUS

 ( 511 ) 7    Elektromos forgókalapácsok; darálók (gépek); gyepszellőztetők; gépesített állatetetők;gabonakeverők

(gépek); vonalvágók kerti használatra; szarvasmarha vágógépek; elektromosfűnyírók; borprések; fúrógépek;

kaszák (gépek); porlasztók, mezőgazdasági növényipermetezőgépek alkatrészei; elektromos kerti kaszák; kések

fűkaszákhoz; motoros kapák (gépek); talajművelő erőgépek; kultivátorok (gépek); nyírógépek (elektromos)

állatok számára; motoros sövényolló; kultivátorok (fűnyíró erőgépek és kerti szerszámok); faágvágók

(elektromos); pneumatikus ollók; sziklafejek fúrógépekhez; mechanikus lapátok (gépek); kaszálógépek

(benzines); kaszálógépek (elektromos); tápegység készülékek; generátorok; kerékpár dinamók; napenergia

generátorok; autogén forrasztógépek; ívhegesztő készülékek (elektromos gépek); termikus kontakthegesztő

gépek; hőimpulzusos hegesztőgépek; plazmahegesztő gépek; műanyag hegesztőgépek; oxiacetilén

hegesztőkészülékek; forrasztóberendezések; robot hegesztőgépek; elektromos fűtésű forrasztópákák;

forrasztólámpák; fuvófáklyák; fémhegesztő gépek (gáz); forrasztópáka, elektromos; elektromos

hegesztőkészülékek; elektromos hegesztőgépek;forrasztópáka, gázüzemű; gázhegesztő gépek; légcsapok; bit

csavarhúzó elektromoscsavarhúzókhoz; kilincses villáskulcs (gépek); nyomatékkulcsok (gépek); kulcsok (gépek);

önjáró gépek csavarozáshoz; ragasztógépek; szegecselő gépek; csatlakozók famegmunkáló gépekhez;

csuklógépek; kötőgépek; fogógépek; szegzőgépek; csavarhúzók, elektromos; elektromos csavarhúzók;

elektromos fűrészek; elektromos fúrók és furatok; törőgépek (szerszámgép); fúrók (szerszámok); elektromos

ollók; marók (szerszámgép); gravírozógépek; marószerszámok (gépek); rotációs papírvágó gépek, nem irodai

használatra; csiszológépek; szerszámgépek vágáshoz; reszelők (elektromos szerszámok); csiszolókorongok

(gépek); elektromos gyalu; reszelők; vágógépek (gépek); kompresszorok; vágógépek; fúrógépek; festőgépek;

csiszológépek; erőgép kalapácsok; szivattyúk (gépek); elektromos hegesztőgép;szalagfűrész; szivattyúk,

kompresszorok és fúvók; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével);

 mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

8    Kézi működtetésű légszivattyúk; vésők (szerszámok); fúrógépek; árak; tengelyek; ojtókések;pengek

gyalukhoz; pengek (kéziszerszámok); pengek (fegyverek); nyirok; szemzőkések;fémfűrészek; kézi működtetésű

fúrók; fúrószerszámok; satuk;tömitővasak; vésők; aprítógépek; fogók; ráspolyok (szerszámok);

csiszolókorongok;kandallószerszámok; kézi fúrók, kézi működtetésű; kalapácsok (kéziszerszámok);

kapák(kéziszerszámok); szivattyúk (kézi); fogantyúk; kalapácsok; lyukasztóeszközök; csavarhúzók;gyaluk;

csavarhúzók (nem elektromos); szegecselő; csavarkulcskészlet; csavarkulcsok; evőeszközök; oldalfegyverek,

 lőfegyverek kivételével; borotvák.

 ( 210 ) M 19 03447

 ( 220 ) 2019.11.12.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Vénusz

 ( 511 )  30    Kakaó alapú kenhető krémek; csokoládé alapú kenhető krémek; csokoládé alapú, diókat is tartalmazó

kenhető krémek; édes kenhető krémek; csokoládés szendvicskrémek; datolyapor alapú kenhető krémek;

természetes édesítőszerekből álló kenhető készítmények; csokoládéöntetek; csokoládé alapú élelmiszerek;

természetes édesítők; természetes édesítőszerek; müzli; müzli szeletek; gabonakészítmények; gabona szeletek;

 gabonaalapú snack ételek.

 ( 210 ) M 19 03456

 ( 220 ) 2019.11.12.

 ( 731 )  V-Híd Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  37    Építkezés, építőipart tevékenységgel összefüggő javítási, szerelési szolgáltatások.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; földmérés.

 ( 210 ) M 19 03536

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  Pálinkás Ákos, Encs (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, üdítők.

 ( 210 ) M 20 00026

 ( 220 ) 2020.01.07.

 ( 731 )  Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;

munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
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írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós

reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán

keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);

 takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.

  37    Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

 38    Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat

szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online: üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 39    Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;

közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek

 csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek filmszínházi előadások, filmbemutatók;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés) hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése(oktatás

 vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

 szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.

 43    Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, -időskorúak

otthona; önkiszolgáló éttermek (1);önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek

(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;

 üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,

 idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.
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 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online

 közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.

 ( 210 ) M 20 00027

 ( 220 ) 2020.01.07.

 ( 731 )  Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;

munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós

reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán

keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);

 takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.

  37    Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

 38    Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat

szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online: üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 39    Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;

közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek

 csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek filmszínházi előadások, filmbemutatók;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés) hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1387



elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése(oktatás

 vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

 szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.

 43    Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, -időskorúak

otthona; önkiszolgáló éttermek (1);önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek

(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;

 üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,

 idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00101

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  Kalatherm Kft., Komló (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Műanyag nyílászáró; árnyékolástechnikai eszközök; hőszigetelt üveg.

  35    Műanyag nyílászáró, árnyékolástechnikai eszközök, hőszigetelt üveg kis- és nagykereskedelme.

 37    Műanyag nyílászáróval, árnyékolástechnikai eszközökkel, hőszigetelt üveggel kapcsolatos szerelési

 munkák.

 ( 210 ) M 20 00288

 ( 220 ) 2020.01.30.

 ( 731 )  Hello Ketzo Kft., Sátoraljaújhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 552 )

 

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00321
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 ( 220 ) 2020.02.03.

 ( 731 )  Varga László, Hajdúhadház (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Kerti bútorok, bútorok, müasztalosipari termékek [bútorok], padok [bútorok],

  28    Hinták.

 ( 210 ) M 20 00339

 ( 220 ) 2020.02.04.

 ( 731 )  Dataneum Ingatlan Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tárczy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DATANEUM

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00342

 ( 220 ) 2020.02.04.

 ( 731 )  Preizner László, Leányfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Szárazvirág kompozíciók díszítési célokra; szárazvirág csokrok.

  44    Koszorúkészítés.

 ( 210 ) M 20 00343

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Deniz Piroska Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 ) CARACLAN

 ( 511 )   25    Női, férfi ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 20 00368

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  Büttner Borászat Kft., Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Born to be wine

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 20 00410

 ( 220 ) 2020.02.11.

 ( 731 )  ALBI COMMERCE sh.p.k., Prishtinë Kosovo (RS)

 ( 300 )  AL/T/2019/734 2019.08.14. AL

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) GRATA
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 ( 511 )  29    Tej; tejitalok; tej kávéhoz; tejpótlók; tejpor; sűritett tej; joghurt; vaj; sajt; tejszín; aludttej; tejsavó; étkezési

 zsírok.

 ( 210 ) M 20 00411

 ( 220 ) 2020.02.11.

 ( 731 )  ALBI COMMERCE sh.p.k., Prishtinë Kosovo (RS)

 ( 300 )  AL/T/2019/733 2019.08.14. AL

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej; tejitalok; tej kávéhoz; tejpótlók; tejpor; sűritett tej; joghurt; vaj; sajt; tejszín; aludttej; tejsavó; étkezési

 zsírok.

 ( 210 ) M 20 00462

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  Vogl Miklós Dániel, Budapest (HU)

 Horváth Mária, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolópapír, csomagolókarton, csomagolóanyagok, csomagoló papír, csomagküldő katalógusok,

műanyagfóliák csomagolásra, kartondobozok csomagolásra, műanyag csomagolások, papírdobozok

csomagoláshoz, kartondobozok csomagoláshoz, műanyagtáskák csomagoláshoz, papírtasakok csomagoláshoz,

papírzacskók csomagoláshoz, papírlapok csomagoláshoz, selyempapírok csomagoláshoz, csomagolóanyag

kartonból, barna csomagolópapír, díszes csomagolópapír, csomagolóanyag ajándékokhoz, csomagolóanyag

keményítőből, műanyag csomagolóanyagok, csomagolóanyagok kartonból, polipropilén csomagoló fólia,

papírdobozok csomagolás céljára, papírborítékok csomagolási célokra, csomagolásra szolgáló papírdobozok,

kartondobozok ipari csomagolásra, csomagolásra szolgáló kartondobozok, csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok, műanyag fólia csomagolásra, viszkózlapok lemezek csomagolásra, műanyag lapok

csomagolásra, újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz, műanyag tasakok csomagoláshoz, műanyag

zacskók csomagoláshoz, műanyag lapok csomagoláshoz, dekoratív papírmasnik csomagoláshoz, kartonból

készült csomagolóanyag, átlátszó viszkóz fólia, kartonpapírból készült csomagolóanyagok, kész kartondobozok

csomagolási célokra, összehajtható kartondobozok csomagolási célokra, kartondobozok szállításhoz való

csomagolásra, csomagolások díszítésére szolgáló masnik, vízhatlan műanyag fólia csomagoláshoz, papírból

készült tasakok csomagoláshoz, műanyag fólia tekercsek csomagoláshoz, öntapadó műanyag fólia

csomagoláshoz, öntapadó műanyag fóliák csomagoláshoz, papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok,

újrahasznosított papírból készült csomagolóanyagok, regenerált cellulózból készült csomagolótartályok, olajjal

impregnált papír csomagolási célokra, papírból készült tárolók csomagolási célokra, zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból, polietilén fóliák takaráshoz és csomagoláshoz, műanyag lapok csomagoláshoz és

burkoláshoz, műanyag zacskók csomagoláshoz és burkoláshoz, műanyag fóliák csomagoláshoz és burkoláshoz,

palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból, csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy

kartonból, biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók, biológiailag lebomló műanyagból készült

csomagolózacskók, csomagolások borítások palackokhoz papírból vagy kartonból, ásványi alapú

papírhelyettesítő anyagokból készült csomagolóanyagok, papírból kartonból vagy műanyagból készült tasakok és

 cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához.
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 ( 210 ) M 20 00474

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  Hozleiter Fanni, Siófok (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mosolyka Flow

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 29    Befőzött, fagyasztott, szárított, főtt és főzött gyümölcsök és zöldségek: guacamole [avokádószósz];

gyümölcs- és zöldségkonzervek; kolbász (1); levesek; leveskészítmények: tejföl; tejtermékek; tofu; tőzegáfonya

 szósz [befőtt].

 30    Almaszósz [ízesítők/füszerek]; csokoládé; gabonából készült termékek: gyümölcsszószok; húslé, mártás,

szaft; jeges tea; kakaó; liszt; majonéz; metélttészta-alapú készételek; növényi eredetű élelmiszerek; növényi

eredetű készételek; paradicsomszósz; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); rizs; szójaszósz;

szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tea; tea alapú italok; tészta és metélt; vörösáfonyaszósz

 [ízesítök/fűszerek].

 31    Bab, friss; friss gyümölcsök; friss zöldségek; lencse [zöldségféle], friss magvak [gabona]; szemes gabona,

 feldolgozatlan.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; energiaitalok: gyümölcslevek; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez; üdítőitalok; zöldséglevek [italok].

 35    5, 29, 30, 31 és 32 osztályokba tartozó árukkal összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások és megrendelések

feldolgozása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói

információ nyújtása az interneten és ügyfélszolgálat: interneten és mobilapplikációkon keresztül történő online

értékesítés; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; mások áruinak

csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára az áruk megfelelő összehasonlítását és beszerzését; promócíós

tevékenységek; áruk bemutatása az interneten; valamennyi az interneten, online formában nyújtott fenti

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 00475

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  Markasbolt.hu Kft., Karcag (HU)

 ( 541 ) Miana

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák, bőr címkék, bőröndök, bőröndök kerekekkel, bőröndök, utazóládák [poggyász], bőrszíjak,

bőrruházat (2), ernyők, esernyők, esernyő fogantyúk, esernyőnyelek, esernyőfogók, esernyőtokok, huzatok,

fogantyúk bőröndökhöz, fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához, hátizsákok, hátitáskák, hátizsákok, táskák

hegymászóknak, hétköznapi, utcai táskák, hitelkártyatartók [levéltárcák], irattáskák,aktatáskák (1),irattáskák,

aktatáskák (2), kalapdobozok bőrből, kézitáskák, kézitáska vázak, kottamappák, kottatokok, kulcstartó tokok,

marhabőrök, műbőr, napernyők, névjegykártyatartók, névjegytartók, kártyatartók, pénztárcák, levéltárcák,

oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák üresen, ruhatáskák utazáshoz, satchel táskák, sporttáskák, tornazsákok,

strandtáskák, sétapálcák, szerszámtáskák, üresen, szíjak bőrből, táskák, hátizsákok táborozóknak, táskák

 [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből, útitáskák.

 25    Alsóruházat, fehérneműk, alsószoknyák, alvómaszkok, ascot nyakkendők, atlétatrikók, baba nadrágok

[ruházat], ballonkabátok [ruházat], bandana kendők, boák[nyakbavalók], bokacsizmák (1), bokacsizmák (2),

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, börruházat (1), bugyik, bundák, szőrmék [ruházat], cipőfelsőrészek (1),

cipőfelsőrészek (2),cipőorrok, cipősarkak (1), cipősarkak (2), cipősarokvédők, csecsemőkelengyék,

babakelengyék, csípőszorítók, csősálak, csuklyák, kapucnik[ruházat], csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendők

[ruházat], dzsekik, egyenruhák, esőruhák, fátylak [ruházat], facipők, fejre való sálak, fejkendők, felsőruházat,

fémcipőkellékek, futballcipők, fityulák, fülvédők [ruházat], fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok,

úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, csizmák,

gallérok [ruházat], hálóköntösök, pongyolák, harisnyaáruk, kötöttáruk, harisnyák, harisnyanadrágok,
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harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1), harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2), harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (3), hímzett ruhadarabok, hónaljvédők, horgászmellények, hosszúnadrágok

(1),hosszúnadrágok (2), ingek, izzadságfelszívó harisnyák,izzadságfelszívó zoknik, izzadságfelszívó alsóneműk,

jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok, judo egyenruhák, kabátok, dzsekik, jelmezek, kalapáruk (1), kalapáruk (2),

kamáslik [lábszárvédők], karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat, karate egyenruhák, kemény ingmellek,

plasztronok, kerékpáros ruházat, készbélések [ruházat részei], készruhák, kesztyűk, kétujjas kesztyűk (1), kétujjas

kesztyűk(2), kézelők [ruházat], kezeslábasok [felsőruházat], kimonók, kombinék [alsónemű], kötények [ruházat],

kötényruhák, kötöttáruk [ruházat], lábbelik (1), lábbelik (2), lábszármelegítök, latex ruházat, legging nadrágok,

cicanadrágok, levehető gallérok, magas szárú lábbelik, mellények, mantilla fátyol, melltartók, muffok [ruházat],

míderek(1), míderek (2), műbőr ruházat, nadrágleszorítók, pantallók, nyakkendők, overallok, nem elektromosan

fűtött lábzsákok, nyakkendők, munkaruhák, öltönyök, öntapadós melltartók, övek [ruházat], papírkalapok

[ruházat], papucsok, papírruházat, parkák, partedlik, előkék, nem papírból, pelerinek, pénztartó övek [ruházat],

pizsamák, pólók, poncsók, prémsálak [szőrmék], pruszlikok, míderek, fűzős mellények, pufi dzsekik [ruházat],

pulóverek, pulóverek, kötött pulóverek, rámák lábbelikhez, rash guard felsőruházat, rövid ujjú ingek, ruházat

gépkocsivezetőknek, ruházati cikkek, ruhazsebek, sálak, sapka ellenzők, sapkák, sapkák, kerek papi sapkák,

sárcipők, gumicsizmák, sarokerősítés harisnyákhoz, selyemövek, vállszalagok, síbakancsok, sícipők, síkesztyűk,

sildek, napellenzők [fejfedők], skortok [sportszoknyák], spárgatalpú cipők vagy szandálok, sportcipők (1),

sportcipők (2), stoplik futballcipőkhöz, strandcipők, strandruházat, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik,

szarongok, szoknyák, szőrmebéléses kabátok, szövetkabátok, felöltők, talárok, talpak lábbelikhez (1), talpak

lábbelikhez (2), teddyk [alsónemű], tógák, tornacipők, torna- és balettruhák, tornaruházat, trikó [alsónemű],

kombiné, trikók, turbánok, úszósapkák, valenki [orosz filccsizma], vállbetétek western stílusú ingekhez,

 vállkendők, nagykendők, zoknik, zoknitartók, zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 20 00505

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  Sony Pictures Television UK Rights Limited, London (GB)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) CELEBCELLA

 ( 511 )   41    Szórakoztató szolgáltatások televíziós reality-sorozatok formájában.

 ( 210 ) M 20 00584

 ( 220 ) 2020.02.25.

 ( 731 )  Deák Tibor, Gyula (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Alkatrészek és szerelvények ékszerekhez; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; brossok [ékszerek];

brossok, kitűzők [ékszerek]; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; dísztűk [ékszerek];

egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszeráruk; ékszerbemutató dobozok; ékszercikkek; ékszerdobozok;

ékszerdobozok és óradobozok; ékszerek; ékszerészet! termékek; ékszerkellékek; ékszertartók; ékszertartók

[ládikák]; füldíszek [ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; jáde ékszerek; jelvények nemesfémből

[ékszerek]; kalapdíszek [ékszerek]; kámeák [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek]; kitűzők [ékszerek];

kulcsláncok mint ékszerek [apró dísztárgyak vagy óraláncok]; láncok [ékszerek]; medalionok [ékszerek];

medálok [ékszerek]; melltűk, brossok [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; ruhadíszek ékszerek formájában;
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strasszok ékszerkészítéshez; szálak nemesfémből [ékszerek]; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek]; testre

szabott ékszertartó dobozok; tűk [ékszerek]; tűzzománc ékszer; üvegből készült ékszerek; zenélő ékszerdobozok;

 zománc ékszerek; zománcozott ékszerek.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszerdobozokkal és óradobozokkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszertartókkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00594

 ( 220 ) 2020.02.25.

 ( 731 )  Katona Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 20 00602

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], élő előadások bemutatása,

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], know-how átadása (képzés), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, nem reklámcélú

szövegek publikálása, nyereményjátékok működtetése, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások,

 on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, csillapító kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások,

kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, orvosi szolgáltatások, orvosi

 szűrővizsgálatok, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00603

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  Domaine Quiar Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Balatonfőkajár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; csendes borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor;

 habzóbor, pezsgő.

 ( 210 ) M 20 00604

 ( 220 ) 2020.02.26.
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 ( 731 )  Kriston Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók

szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése;

képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferencia szolgáltatások;

konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése;

konferenciaszervezés; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók szervezése;

kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése;

kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése;

oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók

szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák

szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú

összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú

szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és

lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok

tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással

kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos

szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése;

sportversenyek szervezése és lebonyolítása; tanfolyamszervezés turisták számára; szórakoztatási célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;

szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok;

szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése;

szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők

szervezése; bemutatók szervezése képzési célokra; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási

szolgáltatások; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató

tanfolyamok; egészségügyi problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; erősítő és kondicionáló edzés;

 oktatási anyagok fejlesztése; oktatás, tanítás.

 ( 210 ) M 20 00606

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) VITASPORT

 ( 511 )   30    Étkezési szőlőcukorból készült készítmények, szőlőcukor cukorkák, szőlőcukor pasztillák.

 ( 210 ) M 20 00607

 ( 220 ) 2020.02.26.
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 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Húskivonatok, -húsok (1, húsok (2), hús tartósított (1), hús tartósított (2), kolbász (1), kolbász (2).

  33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 41    Zeneszerzés, zene komponálása, zene rögzítése, zenés szórakoztatás, zenei előadás, zenei produkciók, zenés

előadások, zenés szolgáltatások, dal írás, digitális zene szolgáltatása az interneten, élő előadások bemutatása,

hangfelvételek kölcsönzése, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez, lemezlovas szolgáltatások, nem reklámcélú szövegek publikálása, online, nem letölthető

videók biztosítása, partik tervezése, rádió és televízió műsorok készítése, rádiós szolgáltatás, show-műsorok

készítése, show-műsorok szervezése, stúdió szolgáltatások, televíziós szórakoztatás, szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00609

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 00636

 ( 220 ) 2020.02.28.

 ( 731 )  Kiyoshi International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ha Mai Diem Lan, Budapest

 ( 541 ) KIYOSHI

 ( 511 )  7    Fűkasza, fűnyíró.

 8    Horgász orsó, kézi szerszámok.

 9    Kamera, telefontartó, hangszóró, autórádió.

  11    Lámpa, napelemes lámpák, fejlámpa.

  14    Falióra, karóra.

 ( 210 ) M 20 00680

 ( 220 ) 2020.03.03.

 ( 731 )  Szűcs Márk, Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 556 )
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Az MP3 fájl elérése:

 http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=3D36E3C9E8AF5CF0522E2CA1925CB813

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00684

 ( 220 ) 2020.03.03.

 ( 731 )  Kovács Péter László, Budapest (HU)

 Sárdy Ádám, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávék.

 ( 210 ) M 20 00686

 ( 220 ) 2020.03.03.

 ( 731 )  Hadzisz Lázár, Budapest (HU)

 ( 541 ) HELLO WORLD

 ( 511 )   16    Időszaki kiadványok, magazinok.

  41    Konferencia szervezés, lebonyolítás, oktatási szakmai képzés.

 ( 210 ) M 20 00687

 ( 220 ) 2020.03.03.

 ( 731 )  Dr. Magyar Irén, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Bőrápoló készítmények.

 ( 210 ) M 20 00688
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 ( 220 ) 2020.03.04.

 ( 731 )  Dubitz András, Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Applikációs szoftverek.

  39    Jármű parkoltatás és tárolás.

  42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés.

 ( 210 ) M 20 00713

 ( 220 ) 2020.03.05.

 ( 731 )  Transform SR Brands LLC, Hoffmann Estates, Illinois (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DIEHARD

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamossági, fényképészeti, mozgófényképészeti, optikai, súlymérő,

mérő, jelző, ellenőrző (felügyeleti) biztonsági (mentő) és oktatási célra szolgáló készülékek és berendezések;

hangok, képek vagy adatok rögzítésére szolgáló készülékek, átvitelére vagy reprodukálására szolgáló

berendezések; mágneses adathordozók, műsoros diszkek; automata árusítógépek és érme bedobásával működő

szerkezetek; regisztráló kasszák (pénztárgépek); számológépek, adatfeldolgozó berendezések; computerek;

tűzoltókészülékek; autó akkumulátorok, alkáli és elektromos akkumulátorok, valamint akkumulátorok az

 előbbiekben felsorolt termékekhez.

 ( 210 ) M 20 00721

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wienerberger Mesterház

 ( 511 )   37    Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00722

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00723

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tondach Mesterház

 ( 511 )   37    Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 20 00724

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Porotherm Mesterház

 ( 511 )   37    Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00726

 ( 220 ) 2020.03.05.

 ( 731 )  SanDisk LLC, Milpitas (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Biztonsági mentésre szolgáló meghajtók számítógépekhez; üres flash memóriakártyák; üres USB flash

memóriakártyák; adattároló eszközök tokjai; számítógépes lemezmeghajtók; számítógépes hardver és szoftver

adattároláshoz; számítógépes memóriák; számítógépes memóriaeszközök; számítógépes hálózati hardver;

számítógépes perifériák; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; számítógépes program;

adatkábelek; adattömörítő szoftver; letölthető mobil alkalmazások; elektronikus áramköri kártyák; elektronikus

memóriák; titkosító szoftver; flash kártya adapterek; flash kártyaolvasók; flash memóriakártya; flash memória

meghajtók; flashmemória; merevlemez-meghajtók; integrált áramköri chipek; mágneses adathordozók, lemezek;

memóriakártya tokok; memóriakártyák; videojáték-gépek memóriakártyái; hordozható flash memóriaeszközök;

hordozható zenelejátszók; tápkábelek; biztonságos digitális (SD) memóriakártyák; félvezető memóriaeszközök;

adattároló eszközök működtetésére és adminisztrálására szolgáló szoftver; félvezető meghajtók; USB flash

 meghajtók; lapka (wafer) integrált áramkörökhöz; számítógép hardware.

 42    Kutatási szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;

 felhőalapú számítástechnika; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 00727

 ( 220 ) 2020.03.04.

 ( 731 )  Karinthy Vera, Budapest (HU)

 ( 541 ) KARINTHY SZÍNHÁZ

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenység, színházi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00807

 ( 220 ) 2020.03.16.

 ( 731 )  Budavári Dóra, Budapest (HU)

 Rákász-Losonczy Judit, Budapest (HU)

 Scherer Anna, Győr (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése; túraszervezés és kivitelezés;

 utazás koordinálása egyének és csoportok számára.
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 41    Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; bortúrák szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; koncert szolgáltatások; koncertek

lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kirándulások

 szervezése szórakoztatási célokra.

 ( 210 ) M 20 00809

 ( 220 ) 2020.03.16.

 ( 731 )  Göklerné Szabó Ilona, Debrecen (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Lélekgyógyász képzés; mesterképzések; oktatás, tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; parapszichológus coach képzés; parapszichológus képzés;

parapszichológus konzulens; parapszichológus magister képzés; parapszichológus mentor képzés;

parapszichológus mester képzés; parapszichológus oktatás; parapszichológus szupervízor képzés;

parapszichológus tanárképzés; parapszichológus team-go képzés; parapszichológus továbbképzések;

parapszichológusok képzése; parapszichológusok oktatása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; szervezetfejlesztő képzések; tanárképzési szolgáltatások; tanárok

 képzése; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése.

 ( 210 ) M 20 00816

 ( 220 ) 2020.03.16.

 ( 731 )  Jósa Gábor, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovacshazy Eszter, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00831

 ( 220 ) 2020.03.18.

 ( 731 )  Premier G. Med Capital Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

 gyógyászati eszközök kis-és nagykereskedelme.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

  44    Egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 00832

 ( 220 ) 2020.03.18.

 ( 731 )  Premier G. Med Capital Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

 ( 541 ) Premier G Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó
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nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

 gyógyászati eszközök kis-és nagykereskedelme.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

  44    Egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 00833

 ( 220 ) 2020.03.19.

 ( 731 )  Amigurul Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Zárak felszerelése; zárszerelvények felszerelése; biztonsági zárak javítása; ajtónyitók és -zárók felszerelése;

vezeték nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; riasztók, zárak és széfek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; ajtók beszerelése; ajtózáró felszerelése; ajtónyitók felszerelése; ajtókeretek

javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtónyitók és -zárók felszerelése; ajtócsukókkal kapcsolatos karbantartási és

javítási szolgáltatások; automata ajtókkal kapcsolatos karbantartó és javító szolgáltatások; lakatosmunkák

 [javítás].

  45    Biztonsági zárak kinyitása; zárak kinyitása [lakatos szolgáltatások]; ajtózárak kinyitása.

 ( 210 ) M 20 00844

 ( 220 ) 2020.03.19.

 ( 731 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 00865

 ( 220 ) 2020.03.24.

 ( 731 )  Bánkuti Gabriella Dorottya, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzőtermi szolgáltatások;

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló

edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; kettlebell csoportos edzés oktatása; kettlebell edzési [fitnesz]

tanácsadási szolgáltatások; kettlebell edzési utasítások és felszerelés biztosítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos

bemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások;

kettlebell edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; kettlebell edzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos táborok szervezése,

rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása;

kettlebell edzőtermi szolgáltatások; kettlebell egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; kettlebell

erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; kettlebell erősítő és kondicionáló edzés; kettlebell fitness edzéssel

kapcsolatos konzultáció; kettlebell sportoktatás, edzés és irányítás; kettlebell sportoktatás/edzés; kettlebell

súlyzós edzés oktatása; kettlebell súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell személyes
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edzés oktatása; kettlebell személyi edző képzés; kettlebell személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; kettlebell

testedzési, testnevelési szolgáltatások; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatás; kettlebell testedzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

kettlebell testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell testmozgásra, -edzésre alkalmas

létesítmények üzemeltetése; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás/edzés; súlyzós edzés oktatása; súlyzós

edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos bemutatók szervezése,

rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése, rendezése és

lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos táborok szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad

testsúlyos edzéssel kapcsolatos workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos súlyzós

edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabad testsúlyos személyi edző képzés; személyes edzés oktatása;

személyi edző képzés; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; táboroztatás; testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testmozgásra,

 -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése.

 ( 210 ) M 20 00880

 ( 220 ) 2020.03.25.

 ( 731 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós és televíziós reklámozás;

hirdetések; plakáthirdetések; reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetésifelületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklámanyagok

megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése; rádiós és

televíziós vásárlási műsorok készítése; rádiós és televíziós reklámok gyártása; rádiós és televíziós,

 reklámcélú,terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

műsorok, filmek műholdas, rádiós és televíziós sugárzása; információk sugárzása rádión és televízión keresztül;

interaktív rádiósugárzás és televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztültörténő

audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;

kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása rádiós és televíziós átvitel útján; rádiós és

televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorok, teleshopműsorok

közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádióműsorok és televízióműsorok az

interneten keresztül történő közvetítése; rádiós- és televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által; rádiós és

tv programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; rádiós és televíziós

információközlés; rádiós és televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; rádiós és televíziós

programok közvetítése; rádióstreaming és televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások;

műholdas rádiós és televíziós adók működtetése; rádiós és televíziós kommunikáció megbeszélésekhez;

televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; rádiós és televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; rádiós és televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából;
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adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások; internetes audio és videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali

adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat és a

számítógépesvilághálón folyamatosan sugárzott(streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók)számára;

távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása; rádióadás; rádiós kommunikáció; televízióadás; televíziós

 kommunikáció.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; rádión és kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk

szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás rádiós és

televíziós műsorok formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; rádiós és

televíziós szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós zenei koncertek; rádiós és

televíziós műsorismertetési szolgáltatások; rádiós és televíziós hírműsorok szolgáltatása; rádiós és televíziós

díjátadók vendéglátása (szervezése); rádióműsorokkal és televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás;

rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztatószolgáltatások;

rádióműsorokhoz és tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott

szórakoztató szolgáltatások. videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált

videofelvevő szolgáltatások; online, nem letölthetővideók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; műsorok és mozifilmek kölcsönzése;

filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi előadások; zenekarok

szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós

szórakoztatás, rádiós- és televíziós programok összeállítása; szabadidősszolgáltatások; versenyek és szórakoztató

rendezvények szervezése; vidámparkok és cirkuszok; klubok és társaságok; rádióműsorok és televízióműsorok

 készítés; rádiós és televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 20 00887

 ( 220 ) 2020.03.26.

 ( 731 )  Sanyi Sarok Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; ízesített sörök; ipa (indiai pale ale sörök); citromos sör [shandy]; sörök;

alkoholmentes sör; alkoholmentes borok; ásványvizek; ízesített ásványvíz; ásvány- és szénsavas vizek; szénsavas

 ásványvíz; szénsavmentes víz; nem gyógyhatású ásványvíz; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez.

 33    Szeszes italok; égetett szeszesitalok; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; bor alapú italok;

asztali borok; édes borok; fehérbor; szőlőbor; vörösbor; rozé borok; alkoholos borok; alacsony alkoholtartalmú

 bor; bort tartalmazó italok [fröccsök]; borok.

 43    Éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; étel

előkészítés; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italkészítési
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szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételosztás hajléktalanoknak vagy

hátrányos helyzetűeknek; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; borozói szolgáltatások; sörbárok;

 önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 20 00929

 ( 220 ) 2020.04.01.

 ( 731 )  Város Viktória Nikolett, Gyömrő (HU)

 ( 541 ) PERIDOT

 ( 511 )   32    Ásványvíz, üdítő ital.

 ( 210 ) M 20 00935

 ( 220 ) 2020.04.02.

 ( 731 )  Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HAKATHERM

 ( 511 )  6    Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.

  19    Merevcsövek, nem fémből (építés); vízvezetékek, nem fémből.

 ( 210 ) M 20 00958

 ( 220 ) 2020.04.06.

 ( 731 )  Ingatlanprofik.online Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Kurucz-Kováts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 01003

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Meli Business Solutions Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Szeged

 ( 541 ) iHop

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 01019

 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Vági József Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Demeter Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IbronStore

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 01031

 ( 220 ) 2020.04.14.

 ( 731 )  NINGBO VIGA INTERNATIONAL CO.,LTD., Ningbo (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékszerek; építőkockák [játékok]; dominók; babaágyak; kirakós játékok; játékautók; táblajátékok;

karácsonyfadíszek világítási cikkek, gyertyák és édességek kivételével; babaházak; játékok; babaruhák;

 babaszobák; kaleidoszkópok; konfetti.

 ( 210 ) M 20 01033

 ( 220 ) 2020.04.14.

 ( 731 )  Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) EXCELSIOR

 ( 511 )  29    Hús, húskivonatok, húskészítmények; hurkafélék; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított

 (2).

 ( 210 ) M 20 01062

 ( 220 ) 2020.04.20.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények..

 ( 210 ) M 20 01102

 ( 220 ) 2020.04.23.

 ( 731 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; pénzintézeti, banki, jegybanki szolgáltatások; pénzforgalmi szolgáltatások,

 elektronikus fizetési szolgáltatások, belföldi átutalások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

 41    Jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi

oktatás és nevelés; nem letölthető elektronikus kiadványok; on-line elérhető nem letölthető tartalmak,

 elektronikus kiadványok biztosítása; nem letölthető elektronikus publikációk.

 ( 210 ) M 20 01103

 ( 220 ) 2020.04.23.

 ( 731 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; pénzintézeti, banki, jegybanki szolgáltatások; pénzforgalmi szolgáltatások,
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 elektronikus fizetési szolgáltatások, belföldi átutalások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

 41    Jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi

oktatás és nevelés; nem letölthető elektronikus kiadványok; on-line elérhető nem letölthető tartalmak,

 elektronikus kiadványok biztosítása; nem letölthető elektronikus publikációk.

 ( 210 ) M 20 01106

 ( 220 ) 2020.04.23.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) Jónak lenni jó

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2),

televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével,

 vezeték nélküli műsorterjesztés, video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő

előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők, on-line, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,

színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk,

szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás,

varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 210 ) M 20 01115

 ( 220 ) 2020.04.24.

 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Lámpák; elektromos lámpák; mennyezeti lámpák; fali lámpák; asztali lámpák; állólámpák; talapzatos

lámpák; éjjeli lámpák; utcai lámpák; hordozható lámpák; akkumulátoros lámpák; biztonsági lámpák; fényszórók;

búvárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; fejlámpák; laboratóriumi lámpák; csíraölő lámpák; szárító lámpák nem

gyógyászati célokra; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; elektromos lámpák beltéri világításhoz;

elektromos lámpák kültéri világításhoz; halogén lámpák; fénycsöves lámpák; led-es lámpák; lámpák, égők ünnepi

díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; lámpák járművekhez; kerékpár lámpák; lámpák
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motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; izzólámpák; fénycsövek világításhoz; led-es világítótestek; tartozékok

elektromos lámpákhoz; pótalkatrészek elektromos lámpákhoz; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos

 szerelvények lámpákhoz; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpaüvegek; lámpaburkolatok..

 ( 210 ) M 20 01116

 ( 220 ) 2020.04.24.

 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Elektromos kávéfőzők; perkolátorral felszerelt elektromos kávéfőzők; presszó kávéfőzők; vezeték nélküli

elektromos kávéfőzők; automata kávéfőző készülékek; kávépörkölő készülékek; elektromos fűtőszálak

kávéfőzőkhöz és kávépörkölő készülékekhez; szűrők elektromos kávéfőzőkhöz; tömítések elektromos

kávéfőzőkhöz; pótalkatrészek elektromos kávéfőzőkhöz; tartozékok elektromos kávéfőzőkhöz; üres

 kávékapszulák elektromos kávéfőzőkhöz.

 21    Nem elektromos kávéfőzők; dugattyús kávéfőzők; vákuumos kávéfőzők; nem elektromos kávéskannák; kézi

kávédarálók; nem elektromos kávéfilterek; szűrők nem elektromos kávéfőzőkhöz; edények és tartályok

 kávéfőzőkhöz.

 ( 210 ) M 20 01117

 ( 220 ) 2020.04.24.

 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Őrölt kávé; pörkölt kávé; pörköletlen kávé; kávékapszulák; instant kávé; kávépótló szerek; pótkávé; cikória

[pótkávé]; növényi készítmények pótkávéként való használatra; kávéaromák; kávé; tejes kávé; jeges kávé;

 dobozos kávé; kávé alapú italok; kávékészítmények.

 ( 210 ) M 20 01118

 ( 220 ) 2020.04.24.

 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Nem kézzel működtetett kávédarálók; darálós kávékészítő gépek; italok készítésére szolgáló háztartási gépek,

elektromechanikus; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; házi italautomaták; készülék víz

szénsavval való dúsításához háztartási használatra; készülék italok szénsavval való dúsításához háztartási

használatra; elektromos habverők háztartási célokra; elektromos kések háztartási használatra; elektromos ollók

háztartási használatra; elektromos konzervnyitók; húsdarálók [gépek] háztartási használatra; őrlőgépek háztartási

használatra, nem kézi; kolbásztöltő gépek háztartási használatra; elektromos keverőgépek háztartási használatra;

kenyérvágó gépek háztartási használatra; kompresszorok háztartási hűtőgépekhez; mosógépek; konyhai

levegőelszívó gépek; háztartási célú magasnyomású mosóberendezések; háztartási elektromos tisztítógépek és

berendezések; szárítógépek [háztartási]; porszívók; zsákok porszívókhoz; háztartási varrógépek; fűnyírók; kerti

 szivattyúk; elektromos háztartási gépek.
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 ( 210 ) M 20 01120

 ( 220 ) 2020.04.24.

 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Nem kézzel működtetett kávédarálók; darálós kávékészítő gépek; italok készítésére szolgáló háztartási gépek,

elektromechanikus; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; házi italautomaták; készülék víz

szénsavval való dúsításához háztartási használatra; készülék italok szénsavval való dúsításához háztartási

használatra; elektromos habverők háztartási célokra; elektromos kések háztartási használatra; elektromos ollók

háztartási használatra; elektromos konzervnyitók; húsdarálók [gépek] háztartási használatra; őrlőgépek háztartási

használatra, nem kézi; kolbásztöltő gépek háztartási használatra; elektromos keverőgépek háztartási használatra;

kenyérvágó gépek háztartási használatra; kompresszorok háztartási hűtőgépekhez; mosógépek; konyhai

levegőelszívó gépek; háztartási célú magasnyomású mosóberendezések; háztartási elektromos tisztítógépek és

berendezések; szárítógépek [háztartási]; porszívók; zsákok porszívókhoz; háztartási varrógépek; fűnyírók; kerti

szivattyúk; elektromos háztartási gépek; gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével);

 mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

 11    Elektromos kávéfőzők; perkolátorral felszerelt elektromos kávéfőzők; presszó kávéfőzők; vezeték nélküli

elektromos kávéfőzők; automata kávéfőző készülékek; kávépörkölő készülékek; elektromos fűtőszálak

kávéfőzőkhöz és kávépörkölő készülékekhez; szűrők elektromos kávéfőzőkhöz; tömítések elektromos

kávéfőzőkhöz; pótalkatrészek elektromos kávéfőzőkhöz; tartozékok elektromos kávéfőzőkhöz; üres

kávékapszulák elektromos kávéfőzőkhöz; lámpák; elektromos lámpák; mennyezeti lámpák; fali lámpák; asztali

lámpák; állólámpák; talapzatos lámpák; éjjeli lámpák; utcai lámpák; hordozható lámpák; akkumulátoros lámpák;

biztonsági lámpák; fényszórók; búvárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; fejlámpák; laboratóriumi lámpák;

csíraölő lámpák; szárító lámpák nem gyógyászati célokra; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra;

elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák kültéri világításhoz; halogén lámpák; fénycsöves

lámpák; led-es lámpák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; lámpák

járművekhez; kerékpár lámpák; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; izzólámpák; fénycsövek

világításhoz; led-es világítótestek; tartozékok elektromos lámpákhoz; pótalkatrészek elektromos lámpákhoz;

foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos szerelvények lámpákhoz; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak;

lámpaüvegek; lámpaburkolatok; világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és

 egészségügyi készülékek és berendezések.

 21    Nem elektromos kávéfőzők; dugattyús kávéfőzők; vákuumos kávéfőzők; nem elektromos kávéskannák; kézi

kávédarálók; nem elektromos kávéfilterek; szűrők nem elektromos kávéfőzőkhöz; edények és tartályok

kávéfőzőkhöz; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak,

kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 30    Őrölt kávé; pörkölt kávé; pörköletlen kávé; kávékapszulák; instant kávé; kávépótló szerek; pótkávé; cikória

[pótkávé]; növényi készítmények pótkávéként való használatra; kávéaromák; kávé; tejes kávé; jeges kávé;

dobozos kávé; kávé alapú italok; kávékészítmények; tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka

és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek,; tartósított

 fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 01159

 ( 220 ) 2020.04.29.
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 ( 731 )  Ternák Zsuzsanna, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

  30    Gluténmentes kenyér; rizs alapú ételek; gluténmentes ételek; főként rizst tartalmazó ételek.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bisztró (büfé) szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; önkiszolgáló

éttermek; vendéglátás; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italellátás;

szolgáltatások ételek biztosításához; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; étel és italkészítési szolgáltatások;

ételek és italok felszolgálása; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok

 készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra.

 ( 210 ) M 20 01174

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Demko-UK Limited, London (GB)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

 ( 541 ) DEMKO FEDER

 ( 511 )  20    Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyrácsok; ágyrácsok, ágykorlátok; bútorok; bútorok és

lakberendezési tárgyak; hálószobabútor; matracalátétek; matracok; biomatracok, vegánmatracok; ágylécek;

duplasoros lécesbetétek; ágyrendszerek; tömörfából készült ágyak; környezetbarát vagy organikus anyagokból

 készített matracok; környezetbarát vagy organikus anyagokból készített ágyak; bioágyak.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi tevékenységek: bútorok; a következő árukkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi tevékenységek: ágyrendszerek, ágyrácsok, ágykorlátok, hálószobabútorok,

matracalátétek, duplasoros lécesbetétek, tömörfából készült ágyak, környezetbarát vagy organikus anyagokból

készített ágyak, bioágyak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi tevékenységek: matracok,

biomatracok, vegánmatracok, környezetbarát vagy organikus anyagokból készített matracok; a következő árukkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi tevékenységek: ágyneműk, takarók, párnák, matracvédők, lakberendezési

 tárgyak.

 ( 210 ) M 20 01175

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Csillámvilág Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arc- és testcsillám; arcfestékek; csillám kozmetikai célokra; csillámpor [kozmetikai festék]; csillámtetoválás

ragasztószerek [kozmetikai használatra]; csillámtetováló festősablonok [kozmetikai használatra];

 gyermekkozmetikai cikkek; ideiglenes tetoválások kozmetikai célokra.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: testfestő készletek és testfestő

szettek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: tetoválás hatású matricák, testre

 ragasztható matricák.
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 ( 210 ) M 20 01181

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Scheuring Mónika, Érd (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Kutyacipők; kutyaruhák; kutyapórázok; kutyanyakörvek; kabátok kutyáknak; haspántok kutyáknak;

nyersbőr rágnivalók kutyáknak; anorákok, orkándzsekik kutyáknak; pórázok kisállatoknak; ruhák, jelmezek

állatoknak; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi kedvenceknek; masnik kedvtelésből tartott

 háziállatok szőrébe; ruhák állatoknak.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kutyacipők; a következő árukkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: kutyaruhák; a következő árukkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások: kutyapórázok a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások: kutyanyakörvek; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások:

kabátok kutyáknak; következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: haspántok

kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: nyersbőr rágnivalók

kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: anorákok, orkándzsekik

kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: pórázok kisállatoknak; a

következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruhák, jelmezek állatoknak; a következő

árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi

kedvenceknek; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: masnik kedvtelésből

tartott háziállatok szőrébe; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruhák

 állatoknak.

 ( 210 ) M 20 01182

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  MewoCont Kft., Baja (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; LAN [helyi hálózati] operációs szoftverek; operációs rendszerek; operációs

rendszerprogramok; számítógépes operációs rendszer; számítógépes operációs rendszer programok; számitógépes

operációs rendszerszoftver; szoftverek; VPN [virtuális magánhálózati] operációs szoftverek; szoftverek internetes

hozzáférésekhez; segítő szoftverek; vállalati szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló [ECM] szoftverek;

 számítógépes programok projektmenedzsmenthez.

 42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftverszolgáltatásokkal (SAAS) kapcsolatos konzultáció; projektelemző

tanulmányok készítése; felhőalapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem

letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhőalapú számítástechnikai hálózat

elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnikai

hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek programozása; felhőalapú számítástechnikai

hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek bérbeadása; meghajtó- és operációs

rendszerszoftverek fejlesztése; online webtárhely vállalatok számára mikroweboldalak létrehozására és tárolására

való biztosítása; operációs rendszer szoftverek tervezése és fejlesztése; operációs rendszer szoftverek tervezése;

operációs rendszer szoftverek fejlesztése; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos online, nem

letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez

használatos operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez
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használatos operációs szoftverek bérbeadása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs

 szoftverek programozása.

 ( 210 ) M 20 01248

 ( 220 ) 2020.05.08.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 20 01275

 ( 220 ) 2020.05.12.

 ( 731 )  IX-Meditor Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) eDiga Szakkiállítás és Konferenciasorozat

 ( 511 )  41    Oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítás szervezése; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra;

kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási

célokra; képzési célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási

 célú kiállítások, bemutatók szervezése.

 ( 210 ) M 20 01281

 ( 220 ) 2020.05.12.

 ( 731 )  Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Rád (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; biztosítási információs szolgáltatás, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás;

 biztosításközvetítés; garancia szolgáltatások.

 37    Üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

 számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; telefonok üzembe helyezése és javítása.

 38    Távközlési szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció; telefonos help desk szolgáltatás; telefon- és

 mobiltelefon szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; áruk raktározása; áruszállítás; szállítás.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikai tanácsadás; számitástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása;

számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése

érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek

távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissitése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás;

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás.
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 ( 210 ) M 20 01283

 ( 220 ) 2020.05.12.

 ( 731 )  Ferling Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

 reklámkoncepciók kidolgozása.

 ( 210 ) M 20 01338

 ( 220 ) 2020.05.18.

 ( 731 )  Bognár Attila e.v., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Vízalapú funkcionális italok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok;

sportitalok; ásványvíz [italok]; gleccservíz; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; lítiumos vizek; nem

gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított víz;

tisztított ivóvíz; termékek szénsavas vizek előállításához; vitamint tartalmazó ivóvíz; vizek [italok]; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok; organikus gyümölcslevek; szénsavas

gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; zöldséglé; zöldségitalok; zöldséges smoothie-k; zöldséglevek [italok]; vörös

 ginzeng levek [italok]; vegyes gyümölcslé.

 ( 210 ) M 20 01357

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 01376

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) MVM Edison Junior

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 01401

 ( 220 ) 2020.05.22.

 ( 731 )  Club Üzemeltető Kft., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Dr Havasi Adrienn, Sárvár

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 01466

 ( 220 ) 2020.05.27.

 ( 731 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.

 31    Nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő

 növények és virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

 ( 210 ) M 20 01552

 ( 220 ) 2020.06.03.

 ( 731 )  Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INVIGOR

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

A rovat 94 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  231.669

 ( 151 )  2020.06.29.

 ( 210 )  M 20 01308

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  Hordós Trans Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Friss lepények, piték; halas lepények; húst tartalmazó lepények; krumplialapú lepénykenyerek; lepények;

lepények [édes vagy sós]; tojásos lepények; vadhúst tartalmazó lepények, piték; zöldségeket tartalmazó lepények,

 piték.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  230.067

 ( 151 )  2019.12.20.

 ( 210 )  M 18 03400

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Mocca Negra Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, csészék, csészealjak, edények, ivóedények,

 ivópoharak, kancsók, kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek.

 ( 111 )  230.767

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 00760

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete, Apostag (HU)

 ( 740 )  dr. Szána Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 111 )  230.903

 ( 151 )  2020.03.03.

 ( 210 )  M 18 03546

 ( 220 )  2018.11.28.

 ( 732 )  Windt Barbara Claudia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  231.083

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03221

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  Molnár Kata 50%, Szentendre (HU)

 Bobrovniczkiné Sinkai Marianna 50%, Székesfehárvár (HU)

 ( 541 )  Minden ízében hazai

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

  31    Élő állatok.

 ( 111 )  231.163
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 ( 151 )  2020.03.31.

 ( 210 )  M 18 03462

 ( 220 )  2018.11.20.

 ( 732 )  Paper-Form Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Tisztító készítményekkel átitatott kendők; tisztítóspray-k; tisztítóhabok.

 16    Hibajavító szalagok írógépekhez; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; zselés golyóstollak; műanyag

 borítékok, mappák; műanyag ragasztóanyagok irodai vagy háztartási célokra.

 ( 111 )  231.164

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03372

 ( 220 )  2019.11.05.

 ( 732 )  Walmark a.s, Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; táplálékkiegészítők gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitaminkészítmények

ételkiegészítők formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok; herbateák és

gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszeres táplálékkiegészítők, tápláló vagy diétás készítmények

gyógyászati alkalmazásra napi szintű táplálékkiegészítéshez instant élelmiszerek vagy önálló keverékek

formájában; gyógyszeres táplálékkiegészítők, tápláló vagy diétás készítmények gyógyászati alkalmazásra napi

szintű táplálékkiegészítéshez instant élelmiszerek vagy önálló keverékek formájában, amelyek tejporból vagy

állati vagy növényi fehérjékből állnak, vitamin- vagy ásványi adalékokkal vagy nyomelemekkel vagy

cukorkiegészítővel is; proteinkészítmények vagy élelmiszerek gyógyászati célokra; vitaminokkal és ásványi

anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátumok formájában táplálékkiegésztőként, gyógyászati használatra;

 táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra, melyek ebbe az osztályba tartoznak.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.165

 ( 151 )  2020.03.31.

 ( 210 )  M 18 01906

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  231.171

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 00606
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 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Tea Párt Magyarország, Kevermes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

  45    Politikai összejövetelek szervezése, pártpolitikai tevékenység.

 ( 111 )  231.201

 ( 151 )  2020.04.06.

 ( 210 )  M 18 02382

 ( 220 )  2018.08.09.

 ( 732 )  Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FairPay

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek;

bankjegykiadó automaták [ATM]; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált

áramkörös kártyák]; digitális személyiasszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; DNS-chipek;

elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben

lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;

elektronikus naplók; fekete dobozok [adatrögzítők]; hordozható számítógépek pénzügyi intézmény és a Magyar

Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra;

időregisztráló készülékek; interaktív érintőképernyős terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék;

pénzügyi tárgyú játékszoftverek; kézi számítógépek [PDA] pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti Bank

felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra; kódolt azonosító

karkötők, mágneses kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; mobiltelefonok; monitorok pénzügyi intézmény

és a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő

használatra; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez: regiszteres pénztárgépek, számológépek,

adatfeldolgozó berendezések: számítógépek pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá

tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra; számítógépes szoftverek pénzügyi

intézmény és a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében

történő használatra; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti

Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra; számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti Bank

felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető szolgáltatások körében történő használatra; számítógép

interfészek pénzügyi intézmény és a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó szervezetek által végezhető

szolgáltatások körében történő használatra; számlázógépek; számológépek, USB pendrive-ok; vonalkód

 leolvasók; zsebszámológépek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  231.219

 ( 151 )  2020.06.12.
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 ( 210 )  M 19 01631

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Klausmann Viktor, Pálosvörösmart (HU)

 ( 740 )  Dr. Klausmann Kornél Elek, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.220

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 01790

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Vinotrend Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek;

borok; előre kikevert szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; körtebor; mézsör; nira [nádcukor

alapú alkoholos ital]; rizspálinka; pajcsiu [kínai égetett szeszesital]; szeszes italok, likőrök; abszint; aguardiente

[cukornádból készült rövidital]; alkoholos tojáslikőr; ánizslikőr, anisette; aquavit; arak [alkoholos ital]; arak

[rizspálinka]; ázsiai szilvakivonatokkal ízesített japán likőr; bourbon whiskey; brandy, borpárlat; cachaça [magas

alkoholtartalmú párlat]; calvados; cirokból készült kínai szeszes ital [gaolian-jiou]; cseresznyepálinka;

cseresznyés brandy; cukornádléből készült rum; curacao; desztillált röviditalok; digesztív [emésztést elősegítő]

italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; feketeribizli likőr; fenyőtű kivonatokkal

ízesített japán likőr; fenyőtű kivonattal ízesített tonik likőr [matsuba-zake]; főzéshez használt brandy; gin;

ginzeng likőr; grappa; gyógynövény kivonatokat tartalmazó japán likőr; gyógynövény kivonatokat tartalmazó

tonik likőr [homeishu]; gyógynövény likőrök; hántolt árpa likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; japán fehér

likőr [shochu]; japán regenerált likőrök [naoshi]; japán szilvakivonattal ízesített tonik likőr [umeshu]; kanadai

whisky; kávéalapú likőrök; kevert whisky; kínai fehér likőr [baiganr]; kínai főzött likőr [laojiou]; kínai kevert

likőr [wujiapie-jiou]; koreai égetett szeszes italok [soju]; likőrök; krémlikőrök; malátawhisky; mamushi kígyó

kivonatot tartalmazó tonik likőr [mamushi-zake]; meggypálinka; mentalikőr; rizsből készült égetett szeszek

[awamori]; rum; shochu [szeszes italok]; skót whisky; skót whisky alapú likőrök; snapsz; szaké; sorghum alapú

kínai szeszes italok; szaké helyettesítők; szeszes italok; szeszesital-kivonatok; tejszínt tartalmazó likőrök;

vitaminokkal dúsított rum; vodka; vörös ginzeng likőr; whisky; acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony

alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök];

desszertborok; csendes borok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel

védett borok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt bor; forralt borok; főzőbor; ginzeng és kínafakéreg

kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor,

pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli]; lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; sangría; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor;
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természetes habzóborok; vörösbor; amontillado; sherry; vermutok; fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes

almabor; száraz cider; alkoholos energiaitalok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos gyümölcskoktél italok;

alkoholos kávé alapú italok; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos koktélok hűtött zselatin formájában; alkoholos

puncsok; alkoholos tea alapú italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek;

borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok; boros koktélkészítmények; borpuncs; édes, rizs alapú japán

kevert likőr [shiro-zake]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; kevert alkoholos

italok, nem söralapú; gyümölcstartalmú alkoholos italok; likőr alapú aperitifek; rum alapú italok; rumpuncs; tejet

 tartalmazó alkoholos koktélok.

  35    Alkoholtartalmú italok kis-és nagykereskedelme.

 ( 111 )  231.221

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02484

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 )  Breakfast Official After Party

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  231.222

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02489

 ( 220 )  2019.08.10.

 ( 732 )  Kalló Gyula, Miskolc (HU)

 ( 541 )  Just4music

 ( 511 )  38    Távközlés; rádióadás; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; információ és más műsorok rádiós

műsorszórása; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós

műsorszórás; rádiós műsorszórással kapcsolatos tájékoztatás; rádiós műsorszóró berendezések működtetése;

rádiós programszórás és -közvetítés; interaktív televízió és rádió sugárzás; pénzügyi információ sugárzása rádión

keresztül; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték

nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül

is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós programok

közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; adatok átvitele rádió útján; információk

átvitele rádió útján; információk továbbítása rádió útján; kommunikáció rádión keresztül; rádióadás és vétel;

rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; rádiós adatátvitel;

rádiós adatközlés; rádiókommunikációs szolgáltatások; rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós

kommunikáció; rádiótávközlés; rádiós kommunikáció biztosítása; szélessávú rádiós kommunikációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.223

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 02491

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  HOTEL ÓZON Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  Hotel Ózon

 ( 511 )  43    Időleges szállásadás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; szállodai szolgáltatások;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállás biztosítása szállodákban és

 motelekben.
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 ( 111 )  231.224

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02493

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Riz Friderika Kármen, Kisgyőr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.225

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02338

 ( 220 )  2019.07.29.

 ( 732 )  Hungaroflash Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEDSUN

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

 optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 111 )  231.251

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03092

 ( 220 )  2019.10.08.

 ( 732 )  Officium Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OFFIKIT

 ( 511 ) 9    Adatátviteli berendezések; adatátviteli hálózatok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adathálózatok;

adatkommunikációs berendezések; adatkommunikációs hardverek; felhő alapú szerverek; hálózati szerverek;

helyi hálózatok; mobil adatberendezések; mobil adatközlő készülékek; modemek; számítógépes hálózati

szerverek; számítógépes hálózatok; számítógépes modemek; számítógépes szerverek; vezeték nélküli számítógép

perifériák; beviteli szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; állványok nyomtatókhoz;

fényképnyomtatók; lézernyomtatók; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatószerverek; színes nyomtatók; színes

tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató; fénymásolók; fénymásoló berendezések; multifunkcionális

nyomtatók [mfp]; szkennerek; adatkezelésre használt számítógépek; állványok számítógépes eszközöknek;

átalakítható laptopok; audio- és videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; audio, video

és digitális jelek irányítására használt számítógépes hardverek; autó navigációs számítógépek; fájlszerverek;

grafikus táblák, digitális rajztáblák; hordozható számítógépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek,

laptopok; internet szerverek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; nagyszámítógépek; noteszgépek,

 notebookok; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes rendszerek.

 20    Iratgyűjtő polcok [bútorok]; iratszekrények [bútorok]; irattartó szekrények; íróasztalok; íróasztalok és

asztalok; irodabútorok; irodafelszerelések [bútorok]; irodai asztalok; irodai forgószékek tervezéshez; irodai

polcok; irodai székek; irodai térelválasztó paravánok [bútorok]; irodai térelválasztók, paravánok [bútorok];

írógépasztalok; írópolcok; alakítható bútorok; álló asztalok; állószekrények; átalakítható bútorok; állítható támlájú
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szék; állítható magasságú asztalok; állványok, polcok; állványok, polcok mint fémbútorok; asztalok; asztalok

[bútor]; asztalok fémből; beltéri bútorok; bolti bútorok; bolti polcok; bútoregységek; bútorelemek; bútorelemek

írószerek és papíráruk bemutatására; bútorelemek írott anyagok, könyvek bemutatására; bútorelemek [készletben

árusított] bútorok összeszerelésére; bútorok; bútorok ipari használatra; bútorok irattárolási célokra; bútorok

 lakásokba, irodákba és kertekbe; bútorok számítógépekhez; bútorrészek.

 37    Adatkommunikációs hálózatok karbantartása és javítása; adathálózati berendezések telepítése, üzembe

helyezése; adatfeldolgozó készülékek hardvereinek javítása és karbantartása; elektronikus kommunikációs

hálózatok üzembe helyezése; elektronikus konferencia felszerelések és berendezések telepítése; irodák kábelezése

adatátvitelhez; kommunikációs berendezések karbantartása; számítógépek és számítógép perifériák telepítése,

javítása és karbantartása; számítógép telepítési szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások;

számítógép javítási szolgáltatások; számítógép javítás; számítógépek karbantartása; számítógépek karbantartása

és javítása; számítógépek telepítése és javítása; számítógépek telepítése, üzembe helyezése; számítógépek

telepítésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógépek üzembe helyezése és karbantartása;

számítógépes és telekommunikációs hardverek javítása és karbantartása; számítógépes hálózati és

számítástechnikai berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes hálózati és távközlési

hardverek frissítése; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes hálózatok üzembe helyezése,

telepítése; számítógépes hálózatokban és internet-hozzáféréshez használt hardverek telepítése és karbantartása;

számítógépes hardverek üzembe helyezése; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];

vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok üzembe helyezése; bútorok

 karbantartása; bútorok javítása; bútorjavítás; bútorasztalos munkák [javítás].

 ( 111 )  231.259

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03373

 ( 220 )  2019.11.05.

 ( 732 )  Kasza József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Édességek; táblás édességek, édesség szeletek, csokoládé édességek; csokoládéval bevont édességek;

édességek [cukorkák], csokoládés szeletek; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös

töltéssel; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények; édességszeletek;

fogyasztásra kész kakaó és kakaó alapú italok; földimogyorós édességek; fudge [csokoládés édesség]; gyümölcs

ízesítésű édességek; kakaó; kakaópor; kakaókeverékek; kakaós termékek; kakaóitalok; kakaót tartalmazó

élelmiszerek [fő összetevőként]; mogyoró ízű csokoládés édességek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek;

trüffelek [édesség]; trüffelek [rumos -édesség, amelyek megfelelnek az oltalom alá eső 'Pantforte di Siena'

 földrajzi jelzés paramétereinek].

 ( 111 )  231.319

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03212

 ( 220 )  2019.10.17.

 ( 732 )  PREMIUM SPORT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kató Zoltán, Budapest

 ( 541 )  #coatrevolution

 ( 511 )  25    Csuklyák, kapucnik [ruházat]; esőálló ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat;

hőszigetelt ruházat; időjárásálló ruházat; kisgyermek ruházat; vízhatlan, vízálló ruházat; vízhatlan ruházati

cikkek; vízhatlan ruházat; szélálló ruházat; szabadidős ruházat; szabadidő ruházat; ruházat sportoláshoz;
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hódeszkás ruhák; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; lányka felsőruházat; lányka ruhák; felsőruházat; férfi

felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat; időjárásálló felsőruházat; női felsőruházat; vízhatlan

felsőruházat; női ruhák; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; snowboard dzsekik, kabátok; vízhatlan dzsekik; zakók, dzsekik;

 ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; kabátok nőknek; hosszú kabátok; férfi kabátok.

 ( 111 )  231.320

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03353

 ( 220 )  2019.11.01.

 ( 732 )  Bezzeg József, Pápa (HU)

 ( 541 )  Hasik Hotel

 ( 511 )  43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodai férőhely

 foglalás; szállodai éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.321

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03475

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  PiggyBanx Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kozma András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PiggyBanx

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  231.337

 ( 151 )  2020.04.24.

 ( 210 )  M 18 03451

 ( 220 )  2018.11.20.

 ( 732 )  Thai World Import & Export Co. Ltd., Bangklo, Bangkholaem Bangkok (TH)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zöld mungóbab; babok; kókusztej konyhai használatra; thai és ázsiai zöldségkonzervek,

gyümölcskonzervek; thai és ázsiai vágott zöldségek, vágott gyümölcsök; thai és ázsiai savanyított zöldségek,

savanyított gyümölcsök; készítmények húsleveshez; leves készítmények; szárított fűszernövények kulináris

célokra; thai és ázsiai szárított zöldségek; curry leves; chips; gyümölcs chips; (a fenti áruk egyike sem tartalmaz

 burgonyát vagy olyan árut, amelynek a fő összetevője burgonya).

 30    Liszt, nevezetesen thai vagy ázsiai rizsliszt és thai és ázsiai ragacsos rizsliszt; tápióka; szágó;

rizscérnametélt; rizstészta; cukor; pálmacukor; curry krémek; tiszta tamarind; édes chilli szósz; édes chilli szósz

csirkéhez; édes chilli szósz tavaszi tekercshez; chilli szósz tengeri ételekhez; mogyorós satay szósz; pad thai

szósz; édes szilva szósz; suki yaki szósz; fűszerek; thai és ázsiai szószok; thai és ázsiai ízesítők; (fenti áruk egyike

 sem tartalmaz burgonyát vagy olyan árut, amelynek a fő összetevője burgonya).

 ( 111 )  231.342

 ( 151 )  2020.06.16.
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 ( 210 )  M 19 03378

 ( 220 )  2019.11.05.

 ( 732 )  Szilvásvárad Község Önkormányzata, Szilvásvárad (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Péter, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  231.347

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03479

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  OTTHON ÜZLETHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Jaba

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és

 egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

 ( 111 )  231.348

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03484

 ( 220 )  2019.11.16.

 ( 732 )  Csizmadia Kitti, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; szépészeti szolgáltatások, különösen

 szempillák terén.

 ( 111 )  231.349

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03488

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Garamvári Szőlőbirtok Vinárium Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Társas Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Fehérbor; rozé borok; habzóbor, pezsgő; vörösbor; alkoholos borok; csendes borok; desszertborok;

 eredet-megjelöléssel védett borok; habzó szőlőbor; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; szőlőbor.

 ( 111 )  231.358

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 01948

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest

 Sill Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Safety: Confirmed

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok.

 41    Oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;

 tananyagfejlesztés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok

konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; dokumentumok digitalizálása; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete

internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági

mentés; platform-mint-szolgáltatás (PaaS); számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése/bérbeadása, szoftver

frissítése; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan

hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes

vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete

az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  231.435

 ( 151 )  2020.05.13.

 ( 210 )  M 19 00359

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  KÉSZ - Ventus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
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 ( 740 )  dr. Marton Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyömbéres üdítőital;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz;

komlókivonatok sör előállításához; limonádék; malátacefre; malátasör; mandulatej; méz alapú alkoholmentes

italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek;

szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;

 üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1); ánizslikőr, anisette (2); aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; brandy,

borpárlat; curacao; cseresznyepálinka; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok;

gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú;

 koktélok; körtebor; likőrök; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;

önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  231.441

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 03469

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Lindmayer Zsuzsanna, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Velkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.469

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03622

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  K-L Electro Bt., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levendulaolaj.
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  14    Ékszerek (horgolt fülbevaló, karkötő).

  20    Illatosított párna.

  28    Karácsonyfadísz-horgolt, babaruha.

  29    Szárított zöldség-gyümölcs, lekvár, befőtt, savanyúság.

  30    Száraztészta.

  31    Friss zöldség-gyümölcs, fűszernövény.

  32    Gyümölcslé, szörp.

 ( 111 )  231.473

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03480

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)

 ( 300 )  4551823 2019.05.16. FR

 4551829 2019.05.16. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OBJETS NOMADES

 ( 511 )  11    Lámpák; fali világítókészülékek; éjszakai elektromos világítókészülékek; kültéri lámpák; elektromos

zseblámpák; világítástechnikai berendezések; hordozható elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok

 személyes használatra; reflektoros izzók; napelemes lámpák; keresőlámpák.

 20    Irodabútorok; iroda-felszerelések [bútorok]; polcos íróasztalok [bútorok]; székek mint irodabútorok;

bútorok lakásba, irodába és kertbe; ülőbútorok; dönthető támlájú székek; irodai székek; irodai forgószékek

tervezéshez; bankettszékek; fejpárnák ülő pozícióhoz; székek; nyugszékek; állítható támlájú szék; zsámolyok;

ebédlőszékek; konferencia székek; forgószékek; hintaszékek; felfújható székek; többfunkciós székek, fotelágyak;

talpas székek; dönthető támlájú fotelek [bútorok]; székek görgős kerekekkel; vázas székek; babzsák-fotelek;

alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; ebédlőasztalok; asztalok; irodai asztalok; dolgozóasztalok;

összecsukható asztalok; asztalok fémből; kétlábú asztalok; asztalok [bútor] dohányzóasztalok; kisasztalkák;

konferencia asztalok; lehajtható lapú asztalok; íróasztalok és asztalok; konyhai asztalok; műszaki rajzasztalok;

számítógépes asztalok; asztalok kerti használatra; piknik asztalok; falra szerelt pelenkázók; babaszékek;

gyerekülések; székek fémből; padok [bútorok]; etetőszékek [bútorok]; fém padok, padülések; redőnyös

íróasztalok; hordozható álló asztalok; ölbe vehető asztallapok; mozgatható, görgős íróasztalok; elemes íróasztalok

[bútorok]; állítható magasságú íróasztalok; álló asztalok; karosszékek; dönthető támlájú karosszékek, fotelek;

kanapék; díványágyak; fali díványok; kihúzható szófák; kétszemélyes padok; ágyak gyermekeknek; felhajtható

ágyak; állítható ágyak; puffok; hordozható ágyak; fából készült ágyak; ággyá alakítható bútorok; ágyak belső

rugózású matracokkal; textilből készült zsák formájú gyermekágyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,

díszpárnák; gyerekbútorok; polcok mint babaszoba bútorok; hintaágyak; spanyolfalak; kültéri bútorok; kerti

bútorok; műanyag kerti bútorok; fém kerti bútorok; alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; nappali

bútorok; hálószobái szekrények; hálószobabútor; beépített hálószobabútor; ágyneműk, a vászonhuzatok

kivételével; éjjeli szekrények; fésülködő asztal [bútor]; tároló ládák fából; tároló ládák műanyagból;

könyvállványok; könyvszekrények; bárszékek; strandágyak; napellenzővel ellátott napozóágyak; tükörkeretek;

 dísztükrök.

 21    Műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból, cserépből vagy üvegből, étkészletek; üvegek

[tárolóedények]; levesestálak; teáskészletek [terítékek]; kávéskészletek; evőpálcikák (kínai -), konyhai eszközök,

kis méretű; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; cipőkefék; párologtatók; dekantálók; vázák;

gyertyatartók; cipőkanalak; tálalátétek [asztali eszközök]; sámfák [tágítók]; gyertyaoltók; konyhai darálók, nem

elektromos; piperetáskák, neszesszerek; piknik kosarak edénykészlettel; palacknyitók, elektromos és nem

elektromos; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; konyhai vágódeszkák; kozmetikai kompakt púderek;

sószórók; étkészlet, kis méretű főzőedények, tárolóedények háztartási és konyhai használatra; parfümös üvegek;
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patika edények; konyhai vízadagolók, nem nemesfémből; virágtálak nemesfémből; kő padlóvázák; padlóvázák;

 virágvázák; üveg padlóvázák; cserépkorsók; agyag padlóvázák; cserépedények; üvegvázák; rituális virágvázák.

 22    Kötelek; padlószőnyegek vinylből; vitorlák; vitorlák vitorlás szörfökhöz; függőágyak; előtetők

 textilanyagokból; sátrak; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; pehely [finom toll].

 24    Textilek és textiláruk, melyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk és asztalterítők; ágytakarók; úti

takarók, plédek; vásznak; díszpárnahuzatok; ágyneműk és takarók; ágyterítők; lepedők; karimás párnahuzatok;

huzatok paplanokhoz dunyhákhoz; fürdőszobai vászonneműk, ruházat kivételével; fürdőlepedők; törölközők;

fürdőkesztyűk; asztalterítők, nem papírból; asztalterítők, nem papírból, textilszalvéták; tányéralátétek textilből;

zsebkendők textilanyagokból; címkék textilből pólyatakarók; textil falidíszek; kis textil asztalkendők,

csipketerítők; zászlófüzérek textilből; dunyhák, paplanok; szövetzászlók; golf törölközők; kéztörlők; csuklyás

törölközők; konyhai törölközők; párnahuzatok; takaró újszülött babáknak; selyemtakarók; egyszemélyes

tányéralátétek textilből; asztalterítők textilből; gyapjútakarók; textilek és textilhelyettesítők; függönyök textilből

 vagy műanyagból hálózsákok.

  27    Tapéta; textiltapéták; padlóburkolatok; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; nem textilből készült falidíszek.

 ( 111 )  231.476

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03747

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Airgroup Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online, offline, webshop, kis-és nagy vegyeskereskedés.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, mérnöki munkák, épületek tervezése, építészeti és

 várostervezési szolgáltatások, tervezési szolgáltatások, építményüzemeltetés.

 ( 111 )  231.478

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03750

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Sabjányi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Budapest

 ( 541 )  Eluvium

 ( 511 )  20    Művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból (1); szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (2).

 28    Berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos

képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játék autók; játék fegyverek;

játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játékmodellek; játékok;

játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok

videojátékokhoz; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2);

marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz;

plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok szundikendővel; poharak kockajátékhoz; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; telekommunikációs

 funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 ( 111 )  231.479
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 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03751

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Sabjányi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból (1); szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (2).

 28    Berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos

képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játék autók; játék fegyverek;

játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játékmodellek; játékok;

játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok

videojátékokhoz; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2);

marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz;

plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok szundikendővel; poharak kockajátékhoz; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; telekommunikációs

 funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 ( 111 )  231.482

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03757

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Istenes Bence Flórián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

 ( 541 )  IstenEst

 ( 511 )  41    Online szórakoztatás; online játékszolgáltatások; online szórakoztatás nyújtása; online interaktív

szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása;

multimédiás anyagok online kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online

szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató

szolgáltatások; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

átvitel útján; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; riporteri szolgáltatások; showműsorok tervezése; show-k gyártása; show-műsorok

készítése; színpadi show-k szervezése; színházi show-k készítése; kulturális show-k szervezése; élő show-k

rendezése; komédia show-k szervezése; színpadi show-k rendezése; zenés show-k készítése; zenés show-k

rendezése; élő show-k készítése; show-k, műsorok rendezése; élő komédia show-k; műholdas televíziós show-k;

színházi show-k rendezése; élő show-műsorok bemutatása; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; színházi produkciók; rádiós szórakoztatás; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok közvetítése;

rádióműsorok terjesztése; rádióműsorok készítése; rádióközvetítések készítése; rádió- és televíziókölcsönzés;

rádió- és televízióprogram készítése; televíziós és rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok készítése;

rádióműsorok készítése és bemutatása; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;
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rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; rádiós és

televíziós show-műsorok és programok készítése; televíziós szórakoztatás; televízióműsorok bemutatása;

televíziós vetélkedők készítése; TV műsorok készítése; TV játékok (műsorok) és animációs mozifilmek

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; TV-műsorok szerkesztése [vágása]; TV- és rádióműsor előkészítés és

készítés; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; televíziós (műsor) gyártás; meghallgatások televíziós

játékműsorokra; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós speciális effektek készítése; meghallgatások

televíziós tehetségkutató versenyekre; televíziós szórakoztató műsorok készítése; szórakoztatás televíziós

hírműsorok formájában; rádió- és televízióműsorok készítése; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok

készítése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; televíziós show műsor készítés/rendezés;

szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás

televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; nem letölthető

filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; vezeték nélküli televíziós

közvetítésen keresztüli szórakoztatás; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; szórakoztatás

állandó televízióműsorok formájában a varieté területén; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása pay-per view

[fizetős] műsorszolgáltatás útján; varieté-előadások bemutatása; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás];

szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; know-how átadása (képzés); eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; videorögzítés;

videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; online elérhető

 elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  231.483

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03526

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  NOVUM Teszt

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

 ( 111 )  231.484

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03527

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dcont NOVUM

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.
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 ( 111 )  231.485

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03528

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  ETALON Teszt

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

 ( 111 )  231.486

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03529

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  BOIRON, Messimy (FR)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály és Dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  CORYLIA NEO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  231.487

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03253

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  OPTICNET Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Barabás-Katona Adrienn, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bioflex

 ( 511 ) 5    Oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; tisztító készítmények

 kontaktlencsékhez; kontaktlencse-tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerek.

9    Kontaktlencsék; optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai üvegek; optikai lencsék; szemüvegek

 [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtokok; napszemüvegek.

 35    Rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok[röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés;

 kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  231.488

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 02584

 ( 220 )  2019.08.23.

 ( 732 )  Szakács Attila, Fegyvernek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Alkoholtartalmú italok kereskedelme.

 ( 111 )  231.489
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 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03244

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  Tóth Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Béla, Dr. Tóth D. Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés, képzés, szórakoztatás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  231.490

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03247

 ( 220 )  2019.10.21.

 ( 732 )  Deng Ye, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Dr. Pátzay Péter Pál, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és

tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes

hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos árám tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet

 berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.

 ( 111 )  231.491

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03252

 ( 220 )  2019.10.18.

 ( 732 )  Hungarian Human Rights Foundation / Magyar Emberi Jogok Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kajdi József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 111 )  231.492

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03382

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Bikfalvi Mónika, Szigetmonostor (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése Írországba; körutak, túrák
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 lebonyolítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás koordinálása egyének és csoportok számára.

 ( 111 )  231.493

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03383

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Kőrösi Katalin, Rajka (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Blogírási szolgáltatások; coaching; coaching [tréning]; csoportos coaching; csoportos mentoring; csoportos

tanácsadás; egyéni coaching; egyéni mentoring; egyéni tanácsadás; életmód tanácsadás; életmód tanácsadás

(képzés); előadások szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; képzési vagy oktatási szolgáltatások life

coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; kiadványok megjelentetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

meditációs képzés, tréning; mentorálás; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; online kiadványok megjelentetése; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tréning;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; táborok szervezése és lebonyolítása;

tanfolyamok, képzések; tréningek szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

 rendezése.

 ( 111 )  231.495

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03666

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Oláh Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Kutya jutalomfalatok; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; tápkészítmények kutyáknak.

  35    Kutyaeledelek kis- és nagykereskedelme; tápkészítmények kutyáknak kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  231.496

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03668

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  NeuTalent Kft., Leányfalu (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek

szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; informatikai oktatás; iskolai

szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kiadói
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szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvkiadás; mentorálás; oktatás, tanítás;

oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban;

online képzések biztosítása; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; szakképzési

tanfolyamok biztosítása; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai készségfejlesztés; szakoktatás, szakmai képzés;

számítógépekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított

oktatási információk; számítógépes programozással kapcsolatos oktatás; szemináriumok és workshopok [képzés]

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, képzések szervezése;

tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; tudományos tanfolyamok

lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; táboroztatás; nyári táborok

[szórakoztatás és oktatás]; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szórakoztatási, sport és kulturális

tevékenységek; képességfejlesztő oktatási tevékenységek szervezése és lebonyolítása; digitális képességfejlesztő

 oktatási tevékenységek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.497

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03669

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  NeuTalent Kft., Leányfalu (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és

információs szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki

konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépes és információs technológiai

konzultációs szolgáltatások; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; tudományos

számítógép-programozó szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; weboldalak

 tervezésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  231.498

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03671

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Szendrei Kft., Ózd (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Haj, és póthaj ragasztószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai

termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; körömápoló készítményekkel kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; műköröm alapanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; műköröm ragasztószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

műszempillákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempillaragasztó szerekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillakefékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; szempillaelválasztókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillafésűkkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillagöndörítőkkel kapcsolatos kis- és
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nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillaspirálokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.499

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03672

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Szendrei Kft., Ózd (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hajhosszabbításokhoz szükséges eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

hajhosszabbításokhoz szükséges termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; mesterséges

póthajakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műhajakkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; póthaj fejre való rögzítéséhez használt eszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; póthaj rögzítéséhez használt eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.500

 ( 151 )  2020.05.27.

 ( 210 )  M 19 03673

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Szendrei Kft., Ózd (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Beltéri bútorokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati használatra kialakított speciális bútorokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati kezelési célokra kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kozmetikai célokra kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kozmetikai eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelésekhez kialakított

bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelési célokra kialakított

bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelőgépekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai szalonokba kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.501

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 02938

 ( 220 )  2019.09.25.

 ( 732 )  Tóbi László Dániel, Hatvan (HU)

 ( 541 )  DYESWAP

 ( 511 )  9    Divatos napszemüvegek; napszemüveg tokok; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék.

 ( 111 )  231.503

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03498

 ( 220 )  2019.11.18.
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 ( 732 )  Szabó István, Berettyóújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők állatok számára.

  31    Táplálékok és takarmányok állatoknak.

 ( 111 )  231.506

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03629

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  FERTIGUM

 ( 511 ) 1    Műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelem

készítmények növények részére; biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra;

algák [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; tőzeg [trágya]; humusz; humuszos fejtrágya;

nitrogén műtrágyák; kálisó; kálium; halliszt műtrágyák; szuperfoszfátok [trágyák]; foszfátok [trágyák];

 kalcium-ciánamid [trágya]; salakok [trágyák].

 ( 111 )  231.507

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03630

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Fulvit

 ( 511 ) 1    Műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelem

készítmények növények részére; biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra;

algák [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; tőzeg [trágya]; humusz; humuszos fejtrágya;

nitrogén műtrágyák; kálisó; kálium; halliszt műtrágyák; szuperfoszfátok [trágyák]; foszfátok [trágyák];

 kalcium-ciánamid [trágya]; salakok [trágyák].

 ( 111 )  231.508

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03631

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 )  Sára-Csoóri Életműdíj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2),

televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével,

 vezeték nélküli műsorterjesztés, video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő
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előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése, impresszáriók

szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,

színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk,

szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás,

varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  231.510

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 01338

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.512

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02896

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.513

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02869

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.515

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02891

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.516

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 02890

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.520

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03264

 ( 220 )  2019.10.24.

 ( 732 )  Juhász Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok.

  41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése.

 42    Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi folyamatokra, értékesítési folyamatokra, beszerzési

folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, jogi folyamatokra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, banki folyamatokra,

biztosítási folyamatokra, termelési folyamatokra; számítástechnikai és programozással kapcsolatos információk

nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés, adatokkal való visszaélés felderítése;

 számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések; szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 111 )  231.522

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 01092

 ( 220 )  2019.04.01.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bátrak földje

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklám célú forgatókönyv írás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számitógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása (1); szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása (2); telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számitógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangpostaszolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számitógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
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üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  231.523

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03533

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Sydnex Kft., Tiszalúc (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CEBU

 ( 511 )  16    Műanyag zacskók jég csomagolásához; szendvicspapírok; műanyag zsinórok zsákok összekötésére;

papírzsákok; szemetes zsákok; bélelő zsákok; kukazsákok; zárószalagos szemeteszsákok; uzsonnás tasakok;

fagyasztó és hűtőtasakok; háztartási alumínium fóliák; frissentartó fóliák; zacskók mikrohullámú sütéshez;

sütőzacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; simítózáras tasakok; egyszer használatos PE

 (polietilén) kesztyű; egyszer használatos esőkabát (poncho); sütőpapír; szilikonos sütőpapír; gumigyűrű.

 ( 111 )  231.531

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03248

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Cservenyák Renáta, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.532

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 19 03249

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Cservenyák Renáta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.534

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03410

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  LOUNGE DESIGN Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; nyereményjátékok működtetése; partik tervezése [szórakoztatás]; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

 zenei produkciók.

 ( 111 )  231.535

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03411

 ( 220 )  2019.11.06.
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 ( 732 )  Dr. Pusztai Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajdi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások.

  44    Terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  231.536

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03683

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  AO Kaspersky Lab, Moscow (RU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  Működésbe hozzuk a jövőt

 ( 511 ) 9    Monitorok [számítógép programok]; számítógépes programok, [rögzített]; számítógépes programok

[letölthető szoftverek]; operációs rendszer programok számítógépekhez; letölthető elektronikus kiadványok

kézikönyvek (útmutatók), könyvek, prospektusok és hírlevelek formájában számítógépes vírusok, operációs

 rendszerek és szoftverek észlelése és javítása területén.

  42    Honlaptervezési tanácsadás; szoftvertervezés; szoftvertelepítés; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.537

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03548

 ( 220 )  2019.11.22.

 ( 732 )  Magyar Faápolók Egyesülete, Érd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egyesületi tevékenység, kollokviumok, konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai klubok

 működtetése; kertészeti ágazattal kapcsolatos szakmai képzések és oktatási szolgáltatások.

  44    Kertészi és kertészeti szolgáltatások, kertészeti információnyújtás és tanácsadás.

 ( 111 )  231.538

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03559

 ( 220 )  2019.11.25.

 ( 732 )  PIKTOR Festék és Háztartási Vegyiáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Takácsné dr. Nagy Anett, Koroncó
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

 ( 111 )  231.539

 ( 151 )  2020.06.08.

 ( 210 )  M 19 03155

 ( 220 )  2019.10.11.

 ( 732 )  Magyar Vízipari Klaszter Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Botond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletviteli tanácsadás; üzletszervezési- és vezetési tanácsadás.

 37    Közművek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos konzultációs, tájékoztatási és

 tanácsadási szolgáltatások.

  42    Mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 111 )  231.540

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03546

 ( 220 )  2019.11.22.

 ( 732 )  GLOBAL POST INTERNATIONAL LLC., Lewes, Delaware (US)

 ( 740 )  Bodolai László, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.541
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 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03414

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  Pan Jinlai, Budapest (HU)

 ( 740 )  Küller Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 111 )  231.542

 ( 151 )  2020.05.29.

 ( 210 )  M 19 03013

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  CLIQUE AGENCY Bt., Szeged (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  32    Alacsony energiatartalmú üdítőitalok; energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; ízesített

 szénsavas italok; koffeintartalmú energiaitalok; nem szénsavas üdítőitalok; üdítőitalok.

 35    Alacsony energiatartalmú üdítőitalokkal kapcsolatos kis -és nagykereskedelmi szolgáltatások; baseball

sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; díszpárnákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; egérpadokkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; energiaitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

gumilabdákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; iskolatáskákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; ízesített szénsavas italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kis oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; koffeintartalmú

energiaitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kötött sapkákkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; közepes oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcstartókkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; matricákkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; nagy oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

napszemüvegekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; nem szénsavas üdítőitalokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; övekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; passztartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pénztárcákkal kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

pulóverekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások

közösségi médián keresztül biztosítva; telefontokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

tolltartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; tornazsákokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; üdítőitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti

információk nyújtása a közösségi média területén; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek

készítése reklám célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; ruházati cikkekel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; filmek és videofilmek

gyártása; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése a közösségi médiában való

terjesztés céljából; komédia show-k szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; online, nem letölthető videók
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biztosítása; show-k szervezése és bemutatása; show-k műsorok rendezése; stúdió szolgáltatások videók

rögzítéséhez; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon

keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz;

szórakoztató anyagok készítése videók formájában; televíziós show-műsor készítés/rendezés; turnézó előadások

[road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tv műsorok készítése; videofelvételek készítése; videók,

videofelvételek készítése; videókönyvtári szolgáltatások; videós szórakoztató szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; valóságshow készítése és rendezése; valóságshow műsorok készítése és rendezése; zenék, videók

 és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése.

 ( 111 )  231.548

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 20 00067

 ( 220 )  2020.01.11.

 ( 732 )  Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Budapest Pride

 ( 511 )  25    Játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; nyakpántok [ruházati cikkek részei]; ruházati

cikkek nők számára; sálak [ruházati cikkek]; szőrméből készült ruházati cikkek; topok [ruházati cikkek];

 vállpántok ruházati cikkekhez; vízhatlan ruházati cikkek; ruházati cikkek színházi használatra.

 35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

 értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;

 szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.553

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03409

 ( 220 )  2019.11.07.

 ( 732 )  Berenson Daniel 50%, Budapest (HU)

 Szini Béla 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Room for Dessert

 ( 511 )  43    Ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; motelek;

online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; panziók; online információnyújtás

szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás szállodákba;

szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások;

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások;

szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos elektronikus

információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos információk;

szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai

foglalási szolgáltatások biztosítása; turistaházak, üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

turistaszállók; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek

bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása;

üdülőszállások értékelése; vendégházak; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények
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biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; létesítmények biztosítása

konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és

kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások

létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;

ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet

kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban;

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés;

ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások];

éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások;

éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi

tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek;

gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok

felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;

koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek;

pizzériák; ramen étterem szolgáltatásai; pub szolgáltatások; salátabárok; snack-szolgáltatások;

sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások

ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban;

tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása

éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;

tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi

asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár

szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi

szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások;

borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok

számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások;

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

 italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból.
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( 546 )

 ( 511 ) 8    Evőeszközök és ételkészítési eszközök, mint konyhai kések, vágó- és őrlőeszközök; evőeszközök;

evőeszközkészletek; baba evőeszközök; gyermek evőeszközök; kenőkések [evőeszköz]; műanyagból készült

eldobható edények és evőeszközök; nemesfém evőeszközök; nemesfémből készült evőeszközkészletek;

nemesfémből készült evőeszközök vágáshoz; villák [evőeszközök]; kézi működtetésű zöldség-spirálvágók; kézi

működtetésű zöldségreszelők; kézi zöldségszeletelők; konyhai zöldségszeletelők; mageltávolítók zöldségekhez;

nem elektromos zöldséghámozók; zöldséghámozók [kéziszerszámok]; zöldséghámozók [kézzel működtetett

kések]; zöldségreszelők; zöldségvágók (kézi működtetésű); nem elektromos sajtszeletelők; sajtkések;

sajtszeletelők; sajtszeletelők [kézi működtetésű]; sajtvágók (nem elektromos); konzervnyitók, nem elektromos;

kézi működtetésű konzervnyitók; gyümölcs csumázók; gyümölcs szeletelők; gyümölcskések; gyümölcsvágó

kések; nem elektromos gyümölcshámozók; asztali kések; bárdok [kések]; burgonyahámozók [kések]; eldobható

kések; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; filéző kések; haltisztító

kések; háztartási kések; húsvágó bárdok [kések]; húsvágó kések, bárdok [kéziszerszámok]; kenyérvágó kések

[kézi]; nemesfémből készült kanalak; nemesfémből készült villák; pikkelyező kések; rozsdamentes acélból

készült asztali villák; rozsdamentes acélból készült asztali kések; rozsdamentes acélból készült asztali kanalak;

sterling ezüst asztali kések; halszeletelő konyhakések; japán konyhai aprítókések; konyhai mandolinok; konyhai

ollók; konyhakések; nem elektromos konyhakések; vékony pengéjű konyhakések; nem elektromos

 élelmiszer-szeletelők; kézi működtetésű tésztavágók.

 11    Barnító lámpák; belső lámpák hűtőszekrényekhez; égőfejek lámpákhoz; éjjeli lámpák; elektromos égők,

lámpák ünnepi díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; elektromos lámpák beltéri világításhoz;

elektromos ünnepi lámpák, világítások; elektromos lámpák; fényfüzérek, lámpafüzérek; gyertyás lámpák;

gyertyás lámpások; karácsonyfadíszek kivilágításhoz [elektromos lámpák]; kerámiából készült lámpások; kerti,

kültéri LED lámpák; kerti lámpák; LED-es lámpatestek, fényforrások; víztakarékos csaptelepek; porlasztófejek

csaptelephez; elektromos zöldségpárolók; gyümölcsaszalók; vízmelegítők [készülékek]; automata kávéfőző

készülékek; barbecue eszközök, készülékek; elektromos gőzölő készülékek főzéshez; elektromos melegszendvics

készítők; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; élelmiszerek melegítésére szolgáló

hőelektromos készülékek; élelmiszerek szerves anyagainak víztelenítésére szolgáló készülékek;

élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; főző berendezések és készülékek; füstfejlesztő

készülékek főzéshez; gázzal működő, forraláshoz használt készülékek; gőzfejlesztő készülékek főzéshez;

italmelegítésre szolgáló hőelektromos készülékek; italokat melegen tartó készülékek; kávépörkölő készülékek;

készülékek élelmiszerek füstöléséhez; készülékek élelmiszerek főzéséhez; készülékek italok melegítésére;

melegszendvics készítők; nyársforgató készülékek; pattogatott kukorica készítők; pecsenyesütő készülékek; tej

melegítése során hab készítésére szolgáló készülékek; tejmelegítő készülékek; tésztakelés-késleltető készülékek;

tésztakelesztő készülékek; vattacukor készítő gépek; folyadékhűtő készülékek; palackhűtők [készülékek];

konyhai elszívók; elektromos konyhai gépek főzéshez; elszívóernyők konyhai tűzhelyekhez; gázzal működő

konyhai gépek főzéshez; kamado [japán konyhai sütők]; konyhai tűzhelyek; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; edény-

és ételmelegítő fiók; beltéri elektromos grillek; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grill melegítő lapok; grillel

felszerelt, gázzal működő főzőberendezések; elektromos élelmiszer szárítók/aszalók háztartási célokra;

élelmiszer-melegítő berendezések; élelmiszer-szárítók, elektromos; élelmiszerszárítók; melegítő berendezések

élelmiszerekhez; olajsütő gépek élelmiszerekhez; elektromos főző serpenyők; elektromos főzőedények, fazekak;

elektromos főzőedények [háztartási célokra]; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőeszközök, főzőedények;

elektromos főzőkészülékek; elektromos főzőlapok; elektromos kukták, főzőedények; elektromos lassú főzők;

fondük [főzőberendezések]; főző berendezések; főzőedények [elektromosan melegített]; főzőedények és

főzőberendezések; főzőegységek; kelesztőszekrények tésztának; tésztakelesztő szekrények; teáskannák

 [elektromos]; elektromos teafőzők; elektromos teamelegítők.
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 21    Gyümölcsfacsarók; gyümölcsfacsarók gyümölcslé készítéséhez; gyümölcsöstálak üvegből; gyümölcsprések,

nem elektromos, háztartási használatra; műanyag dobozos gyümölcslé tartó gyerekeknek; nem elektromos

gyümölcsprések; alumíniumból készült sütőtálcák; asztali késtámasz; asztali késtartók; asztali olaj-, ecet-, só- és

borstartó készletek; bőrből készült poháralátétek; cserépből készült bögrék; cserépből készült csészék; csészékből

és csészealjakból álló eszpresszós készletek; dinnyegolyó készítő; drágakövekből készült grilltepsik; edényfogó

kesztyűk; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek, a villák, kések és kanalak kivételével;

fából készült grill lapok; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; főzőedények és asztalteríték, villák,

kések és kanalak kivételével; főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; háztartási tárolóedények

kisállatoknak készült eledel tárolására; késtartó blokkok; konyhai tároló készlet; közönséges fémből készült

kosarak otthoni használatra; lezárható, nem fémből készült háztartási ételtárolók; méretre készült fedők ládákhoz

vagy vödrökhöz; nem nemesfémből készült csészealjak; csiszolóeszközök konyhai használatra [tisztításhoz];

csiszolókorongok konyhai használatra [tisztításhoz]; dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz]; konyhai

dörzsik; konyhai szivacsok; konyhai vagy háztartási használatra szánt súrolópárnák; adagolókanalak [háztartási

vagy konyhai eszköz]; alumínium sütőformák [konyhaeszközök]; befőttesüvegek, konyhai tárolók; drótkosarak

[konyhafelszerelés]; fa vágódeszkák konyhai használatra; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai

eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák [konyhai eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai

használatra; grillek, rostélyok [nem elektromos konyhaedények]; háztartási vagy konyhai eszközök; húsklopfolók

[konyhai eszközök]; kaparók [konyhai eszközök]; kerámiák konyhai használatra; keverőkanalak [konyhai

eszközök]; kiöntők konyhai használatra; kombinált fedők konyhai tárolókhoz; konyhai darálók, nem elektromos;

konyhai dobozok, tárolók; konyhai edénykészletek; konyhai eszközök, kis méretű; konyhai eszközök otthoni

grillezéshez, barbecue-hoz; konyhai eszközök sütéshez; konyhai eszközök szilikonból; konyhai fogókesztyűk;

konyhai köcsögök, bödönök; konyhai lapátkák; konyhai merőkanalak; konyhai papíradagolók; konyhai papírtartó

állványok; konyhai papírtartók; konyhai sütőformák; konyhai szűrők; konyhai vágódeszkák; konyhai tölcsérek;

konyhai szűrőkanál, szűrőlapát [nem elektromos]; mozsarak konyhai használatra; lukacsos kanalak [konyhai

eszközök]; konyhai vízadagolók, nem nemesfémből; nem elektromos habverők konyhai használatra; mozsártörők

konyhai használatra; nyársak [konyhaeszközök]; nem nemesfémből készült konyhai eszközök; nem elektromos,

konyhai darálók; reszelők konyhai használatra; nyársak (konyhai eszközök); spicckanalak [konyhai eszközök];

tésztaadagolók konyhai használatra; tartók, köcsögök konyhai eszközök tárolására; tárolók, tároló edények

háztartási vagy konyhai célokra; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tojáselválasztók

[konyhaeszközök]; edénymosó kefék; edénytisztító kefék; fémszálas edénysúrolók; mosogatórongyok edények

mosogatásához; alumínium sütőedények, edényáru alumíniumból; csontporcelán edények [kivéve evőeszközök];

edényalátétek; edényáruk; edények; edények, fazekak; edények mikrohullámú sütőkhöz; edények, nem

elektromos; edények nem nemesfémből; edények szuflékhoz; edényfogók és -alátétek; edénytartó állványok;

edényszárítók; edényszárító állványok; háztartási edényáru; gratin tálak, edények; hőálló edényfogók; hot pot

[gyorsfőző edények, nem elektromos]; kisállat csemege tárolására szolgáló edények; mikrohullámú sütőben

használható rizsfőző edények; műanyag tányérok [edények]; nem elektromos kuszkuszfőző edények; nem

elektromos rizsfőző edények; szemetes edények fémből; sütőben használható edények; sütőben és tálaláshoz is

használható edények; piknik kosarak edénykészlettel; serpenyő- és edénykaparó lapátok; nem elektromos tajine

edények; szigetelő ételtartó dobozok, edények; szigetelt fedők tányérokra és edényekre; tálak, edények [háztartási

eszközök]; tálaló edények előételekhez; tálaló keretek edényekhez; tejforraló edények; tűzálló edényáru [nem

játékok]; tűzálló edények; tűzálló tálak, lábasok [edények]; üreges edényáru kerámiából; grill fogók, csipeszek;

grill lapátok; grill serpenyők (nem elektromos); grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillező villák;

grillkesztyűk; grillserpenyők (nem elektromos); kemping grillek; alumínium élelmiszer tárolók; hőszigetelő

táskák élelmiszerekhez vagy italokhoz; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tárolók élelmiszerekhez

vagy italokhoz; hőtartó élelmiszertárolók; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; kézi

működtetésű élelmiszer darálók; tartók, dobozok élelmiszerek tárolásához; több szintes, japán élelmiszertároló

doboz [jubako]; főzőedények; fedők nyeles főzőedényekhez; alumínium főzőedények; főzőedények és serpenyők

[nem elektromos]; főzőeszközök, nem elektromos; hordozható főzőkészletek kültéri használatra; mikrohullámú
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sütőben használható főzőedények; nem elektromos főzőedények [kukták]; nem elektromos főzőserpenyők;

párolók [főzőedények]; vákuumos termikus főzőedények; nem elektromos tésztakészítők háztartási használatra;

tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók; tésztaszedő kanalak; étkészletek; bögrék, korsók;

bögretartó állvány; bögretartók; cserép bögrék, csészék; csészék és bögrék; porcelán bögrék; porcelánból készült

bögrék; fütyülős teáskannák; japán öntöttvas teáskannák, nem elektromos [tetsubin]; japán stílusú nemesfém

teáskannák [kyusu]; japán stílusú teáskannák [kyusu]; japán teáscsészék [yunomi]; nem nemesfémből készült

teáskészletek; nem nemesfémből készült teatojások, teaszűrők; nemesfémből készült teáskészletek; nemesfémből

készült teáskannák; poháralátétek teázáshoz; nemesfémből készült teatojások, teaszűrők; tea cozy [teáskanna

melegítő]; teáscsészék; teamécses-tartók; teamécses égetők; teafőző tojások; teafilter-tartók; teásdobozok, nem

nemesfémből; teáskanna alátétek; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; utántölthető teakapszulák;

desszertes tányérok; eldobható tányérok; komposztálható tányérok; nemesfémből készült tálaló tányérok; tálaló

tányérok; tányéralátétek műanyagból; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tányérok

műanyagból; tányérok nem nemesfémből; biológiailag lebomló papírpépalapú tányérok; asztali tányérok

 [eldobható -]; biológiailag lebomló tányérok; előételes tányérok.

 35    Konyhai késekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; konyhai késekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban;

főzőedényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; internetes kereskedelem, konyhai cikkek kiskereskedelme, konyhai cikkek nagykereskedelme;

étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.555

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03761

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Őszi Balázs, Szeged (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Balcsi-Parti

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rozs, tészta es metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 mártások és egyéb fűszerek, jég [fagyott víz].

 32    Sörök; alkoholmentes italok, ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.556

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03762

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Őszi Balázs, Szeged (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rozs, tészta es metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítök, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 mártások és egyéb fűszerek, jég [fagyott víz].

 32    Sörök; alkoholmentes italok, ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.557

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03765

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Horváth Dániel, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Németi R. Máté, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.558

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03766

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Balogh Péter, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  231.559

 ( 151 )  2020.06.11.
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 ( 210 )  M 19 03769

 ( 220 )  2019.12.11.

 ( 732 )  Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt., Alap (HU)

 ( 740 )  Gáncs Ottó Gábor, Csapod

 ( 541 )  Watereum

 ( 511 )  9    E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek.

  42    Blockchain mint szolgáltatás [BaaS].

 ( 111 )  231.560

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03770

 ( 220 )  2019.12.11.

 ( 732 )  Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  HMAX Index

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  231.561

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03771

 ( 220 )  2019.12.11.

 ( 732 )  Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  HMAX

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  231.562

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 02397

 ( 220 )  2019.08.02.

 ( 732 )  Utcajogász Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  Utcajogász

 ( 511 )  35    Promóciós anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; termékminták,

 áruminták terjesztése.

 41    Képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú

kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzéssel kapcsolatos

konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferenciaszervezés; kulturális célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú

kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú

vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; szemináriumok és konferenciák

rendezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és

lebonyolítása; akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

képzés és oktatás; tolmács- és fordítói szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

szövegek megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; füzetek kiadása; hírlevelek

kiadása; kézikönyvek kiadása; kiadványok megjelentetése; szövegek kiadása; szimpóziumok szervezése,

 lebonyolítása és rendezése; könyvkiadás; fotóriportok készítése; oktatás és tanítás.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; jogi beszámolók készítése az emberi jogok
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területén; jogi dokumentumok elkészítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi

kutatási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények készítése; jogi tanácsadás és

 képviselet; pro bono jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.564

 ( 151 )  2020.06.03.

 ( 210 )  M 18 01157

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.572

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 03474

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  AFLOFARM Farmacja Polska Sp.z o.o., Pabianice (PL)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogkrémek;

 kozmetikai kenőcsök.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;

növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra

 tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.

 ( 111 )  231.573

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03058

 ( 220 )  2019.10.04.

 ( 732 )  Miniváros Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Arcfestés; bűvész előadások, show-k bemutatása; élő előadások bemutatása; élő szórakoztató események

bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; gyermekek

számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; interaktív szórakoztatás;

interaktív szórakoztatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások

intézése [szervezése]; játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; jegypénztári

szolgáltatások; koncert szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális és oktatási

célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények

szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási

célú ünnepségek szervezése; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; rekreációs, szabadidős fesztiválok

szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások

nyújtása; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős táborok; szórakoztatás;

szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások;

szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); zenés

 szórakoztatás.

 ( 111 )  231.574

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03467

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Farkas Ádám, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 541 )  Zsüffland Party Series

 ( 511 )  41    Diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [diszkó];

éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai

szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; élő

szórakoztatási szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; fesztiválok szervezése

szórakoztatási célokra; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; létesítmények biztosítása

szórakoztatási célokra; lézershow-k [szórakoztatás]; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; partik

tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatás; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató

szolgáltatások; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási

célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási információs

szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; élő zenés szolgáltatások; szórakoztató show-k készítése zenészek

közreműködésével; zenés előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés koncertek;

 zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás.

 ( 111 )  231.575

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03473

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Jinger Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

 rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Reklámozás; irodai munkák.

  41    Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.576

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03599

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Habera Annamária, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.577

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03608

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Huitang Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

 ( 111 )  231.578

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 03600

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Bakos és Társai Bt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Gábor, Kecskemét
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( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása (futárszolgálatok, áruszállítás).

  43    Éttermi szolgáltatások (gyorséttermek, snack bárok, vendéglátás).

 ( 111 )  231.579

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03735

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Budavári Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése; túraszervezés és kivitelezés;

 utazás koordinálása egyének és csoportok számára.

 41    Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; bortúrák szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; koncert szolgáltatások; koncertek

 lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

 ( 111 )  231.580

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 19 03742

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Györfi Szabolcs, Balatonfűzfő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 111 )  231.581

 ( 151 )  2020.06.04.

 ( 210 )  M 18 01478

 ( 220 )  2018.05.14.

 ( 732 )  Húsház Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Food House

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  231.584

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03777

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Molnár Nikolett, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NINI

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; bőr erszények; bőr zsinórok; bőr tarsolyok; bőrszíjak; bőrtáskák; bőr aktatáskák;

bőrfonalak; bőrlemezek; bőrdobozok; bőrszalagok, bőrzsinórok; bőrtáskák és bőrtokok; bőr hitelkártyatartók; bőr

bankkártyatokok; bőr levéltárcák; bőr irattartók; szíjak bőrből; kártyatartók [bőráruk]; bőrből készült kézitáskák;

bőrből készült hitelkártyatartók; bőrből készült dobozok; bőrből készült kártyatartók; bőrutánzatból készült

táskák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült hitelkártyatartó tárcák; bőrből készült táskák és

pénztárcák; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; megmunkált vagy félig megmunkált irhák és más bőrők;

utazótáska; utazóládák; kisméretű utazótáskák; műbőr utazótáskák; műanyag utazótáskák; utazókészletek

[bőráruk]; vesszőből font utazóládák; kofferek [kis utazóládák]; kerekes kofferek (kis utazóládák); bőröndök,

utazóládák [poggyász]; pizsamatartók [kisméretű utazótáskák]; ruhák szállítására alkalmas utazótáskák;

utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; hátizsákok; babahordozó hátizsák; kis hátizsákok;

hátitáskák [hátizsákok]; féloldalas hátizsákok; hátizsákok, iskolatáskák; görgős hátizsákok; hátizsákok napi

gyalogláshoz; táskák, hátizsákok táborozóknak; hátizsákok, táskák hegymászóknak; strandtáskák; napernyők,

strandernyők; kalapdobozok utazáshoz; kalapdobozok bőrből; műbőr kalapdobozok; textil bevásárlótáskák;

vászontáskák; vászon bevásárlótáskák; katonai vászonzsákok; gurulós vászontáskák; csuklótáskák;

diplomatatáskák; divatos kézitáskák; cipőtáskák utazáshoz; övtáskák; övhöz erősíthető pénztárcák; oldaltáskák,

tarisznyák; kulcstokok; kulcstartók; kulcstartók bőrből; bőr és irha kulcstartó tokok; erszények, táskák smink,

 kulcsok és más személyes tárgyak tárolására.

 ( 111 )  231.586

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 02643

 ( 220 )  2019.08.30.

 ( 732 )  Novel Food Kft., Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Rövidnadrágok, sortok.

  26    Hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek.

 32    Ale [angol sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kézműves sörök; láger sörök [alsóerjesztésű

 sörök]; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sörök; stout [erős barna sör]; kávé ízű ale sör; kávé ízű sör.

 35    Egyéni reklámok elkészítése mások számára; digitális reklámszolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok

elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus

 formában; online reklám- és marketingszolgáltatások.

 ( 111 )  231.589

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03779

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Pancsa Emese Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Komposzt; komposzt aktivátorok; szerves komposztok.

 6    Komposzttartók fémből.

 7    Komposztálógépek; szerves hulladékot komposztáló gépek.

  20    Műanyag komposztládák; komposztáló edények műanyagból; komposztáló ládák nem fém anyagokból.

 ( 111 )  231.590

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03780

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Dr. Marosi Andrea Rozália, Budapest (HU)

 Dr. Kathi Krisztina Judit, Budapest (HU)

 Dr. Kővári Alexandra, Budapest (HU)

 Dr. Marton Roland Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bényi László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.591

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03781

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Csányi Pincészet Zrt., Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged

 ( 541 )  T E L E K I - Palackba zárt tradíció

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  231.592

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03895

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 111 )  231.593

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03896

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Timac Agro Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Szladics Viktória, Budapest

 ( 541 )  Sales AGROW

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.594

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03898

 ( 220 )  2019.12.21.

 ( 732 )  Miholics Katalin, Csorna (HU)

 ( 541 )  KATACRAFT

 ( 511 )   40    Varrás [egyedi gyártás].

 ( 111 )  231.595

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03899

 ( 220 )  2019.12.22.

 ( 732 )  Bartal Tamás András, Lábatlan (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Webalkalmazás-szoftverek.

 ( 111 )  231.596

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03905

 ( 220 )  2019.12.27.

 ( 732 )  Racsmány Ferenc 50%, Balatonakarattya (HU)

 Sárközi Éva 50%, Balatonakarattya (HU)

 ( 541 )  BLISSPRESSO

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.597

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03909

 ( 220 )  2019.12.27.

 ( 732 )  KVX Innovations Kft., Villány (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  231.598

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03910

 ( 220 )  2019.12.29.

 ( 732 )  FETIM-CONS KFT., Szigetszentmiklós (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzletviteli tanácsadás.

 ( 111 )  231.599

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03749

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  Gálicza Zoltán Ottóné, Kakucs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek; órák.

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  231.600

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03889

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Palicska Csaba, Budapest (HU)

 Kollár Annamária, Dorog (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  231.601

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03890

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Mátrai Mátyás, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Kucsera László, Pilisborosjenő

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ablaküveg a járműablakok kivételével, ablaküveg építési célokra, alabástromüveg, biztonsági üveg; építési

(hőszigetelő) üveg, szigetelő üveg (építési), színes üvegablakok, táblaüveg, síküveg építkezési célokra;

üveglapok, síküvegek épületekhez, üveggranulátumok utak jelzéséhez; üvegajtók; üvegajtók épületekhez; átlátszó

üvegajtók bútorokhoz; átlátszó üvegajtók épületekhez; huzalhálós üveglapok építési célra; üvegfal; üvegfalak,

ablaküveg keretben; üveg tetőpanelek [nem fém keret]; üvegezett ajtók [nem fém keret]; üvegpanelek (nem fém

 keretezésű) építéshez; tükörajtók.

 20    Bútorok, tükrök; képtartók [keretek]; keretek bemutató táblákhoz; tükörkeretek; tükörcsempék; falra

 rögzíthető tükörcsempék.

 21    Üveglapok; üveglapok, nem építési célra; üveglapok (síküveg), az építkezéshez használt üvegeket kivéve;

üveg dísztáblák; tükröződésmentes üveg; megmunkálatlan üveg [kivéve építési üveg]; üvegtáblák [félkész

 termék]; edzett üveg, nem építési célra; opálos üveg; félig megmunkált üveg; üvegáru.

 ( 111 )  231.602

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 19 03891

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  231.603

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 20 00090

 ( 220 )  2020.01.14.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ESTERETTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.604

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 20 00091

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.605

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 20 00099

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Dr. Roska Sándor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; távkonferencia szolgáltatások.

 ( 111 )  231.606

 ( 151 )  2020.06.09.

 ( 210 )  M 20 00225

 ( 220 )  2020.01.27.

 ( 732 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogkrémek; illatszer készítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

szerek állatok számára; mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem

gyógyászati használatra; szappan tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási

 célokra; vegytisztító készítmények.

 16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztalneműk papírból; csomagolópapír;

egészségügyi papír, WC-papír; papír; papír asztalterítők; papír alátétek; papír-írószer áruk; papírszalvéták;

 papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölköző; papírzsebkendők, papírtörlők; poháralátétek papírból.

 29    Baromfi, nem élő; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott;

csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; étkezési olajok; földimogyoró, elkészítve; gomba, tartósított;

gyümölcsbefőttek; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek;

húskivonatok; húsok; hús, tartósított; kolbász; lekvárok [citrusfélékből]; levesek; magvak, elkészítve; margarin;

mazsola; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; préselt gyümölcspép; repceolaj, étkezési; rizstej; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott
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hús; sültburgonya, chips; tej; tejtermékek; tofu; tojások; tonhal [nem élő]; vadhús; vaj; zöldségek, főtt; zöldségek,

 tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zselék; zsírok, étkezési.

 30    Cukor; csokoládé; ecet; édességek karácsonyfák díszítéséhez; élesztő; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők; gabonakészítmények; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz

étkezési használatra; húslé, mártás, szaft; húsos piték; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaóalapú italok; kamillaalapú

italok; kávé; kávé alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;

kovász; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; marcipán;

metélttészta-alapú készételek; méz; mustár; müzli; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pizza; pótkávé;

 rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőpor; szendvicsek; tea; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyümölcslevek; izotóniás italok;

készítmények italokhoz; komlókivonatok sör előállításához; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok];

pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szőlőmust; szörpök

 italokhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 111 )  231.607

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03418

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  DOMI-DÓR Tervezői, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszádos Krisztina, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Ablakredőnyök, zsaluk fémből; ajtókilincsek fémből; ajtóvasalások.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett

 ablakokhoz.

 ( 111 )  231.608

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 20 00098

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Bartha Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  TRÜKKÖS VÁLÁS

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; videojátékok; társasjátékok; táblajátékok; táblajáték gyűjtemények;

 többrendeltetésű játékok gyermekeknek.

 ( 111 )  231.609

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 18 02027

 ( 220 )  2018.07.04.

 ( 732 )  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), Budapest (HU)

 ( 541 )  ÖNÁLLÓ ÉLETVITELI CENTRUM

 ( 511 )  41    Szakmai képzés szervezése fogyatékosággal élők és fogyatékosággal élőkkel foglalkozó szakemberek

számára; a fogyatékosággal élő személyek felkészítése a részükre önálló életvitelt biztosító alkalmazás és

eszközök használatára, illetve mentorálása, ezek használatához kapcsolódóan, az önálló életvitelt segítő

 szakemberek felkészítése; sport- és kulturális tevékenység szervezése fogyatékosággal élők számára.

 45    Fogyatékosággal élők igényeinek nyújtott szolgáltatások a saját és független élet feltételeinek

 megteremtéséhez és érdekvédelemmel kapcsolatosan.
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 ( 111 )  231.610

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 01626

 ( 220 )  2019.05.22.

 ( 732 )  Gao Rui, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.611

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 02907

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  ifj. Szacsky Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 )  QUB 8

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  231.612

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03051

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  KANDESN

 ( 511 ) 3    Parfümök és kölnik; test-, kéz- és folyékony szappanok; tusfürdő; személyes és szépségápolási cikkek, úgy

mint test-, arc-, szem-, kéztisztító krémek, habok, hidratáló szerek, testápolók, gélek, bőrradírok, olajok, púderek,

parfümök, tonikok, összehúzó maszkok, balzsamok, hidratáló maszkok; nem gyógyhatású szappan; hajápolási

cikkek, úgy mint sampon, kondicionáló, hajöblítő, hajformázó, hajlakk, hajhab, gél; borotvakrém, borotválkozás

utáni arcvíz; fényvédő krém; dezodorok és izzadásgátlók; kozmetikumok, úgy mint alapozó, púder, korrektor,

szemhéjfesték, szemceruza, folyékony szemceruza, szempillaspirál, ajakceruza, rúzsok, ajakfény, ajakbalzsamok,

 körömlakk.

  21    Smink ecsetek; fésűk és szivacsok, beleértve a sminkes szivacsokat is.

 ( 111 )  231.613

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03048

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  Stassen Exports (Pvt) Ltd., Colombo 14 (LK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1461



 ( 511 )   30    Teák.

 ( 111 )  231.614

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 03036

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  Galambos Attila, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Hang-, fény- és színpadtechnika, rendezvény- és koncertszervezés.

 ( 111 )  231.615

 ( 151 )  2020.06.10.

 ( 210 )  M 19 02918

 ( 220 )  2019.09.24.

 ( 732 )  Marosi Tamás Roland, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, szépségápolási és testápolási készítmények.

 ( 111 )  231.617

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03352

 ( 220 )  2019.11.01.

 ( 732 )  Nagy Gyula, Budapest (HU)

 ( 541 )  Sorsképek

 ( 511 )  44    Holisztikus pszichoterápia; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos

 szolgáltatások]; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban.

 ( 111 )  231.618

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03477

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  231.619

 ( 151 )  2020.06.11.
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 ( 210 )  M 19 03487

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Movelab Academy

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.620

 ( 151 )  2020.06.11.

 ( 210 )  M 19 03481

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  SmartWay Solution Kft., Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  231.621

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 02639

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Mya Fashion Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.622

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02645

 ( 220 )  2019.08.30.

 ( 732 )  Pascal-Door Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Acél építőanyagok; acélkeretek épületekhez; ajtókilincsek fémből; ajtókeretek fémből; ajtókeretek, ajtótokok

fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtóbetétek fémből; fém ajtókeret; fém

ajtókeretek; fém ajtókilincsek; fém ajtóprofilok; fém alkatrészek ajtókhoz; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém

 ajtótámasztók; fém ajtóütközők; fém ajtózsanérok.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok fából; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; ajtókeretek, nem

fémből; ajtókhoz használt táblaüveg; ajtópanelek, nem fémből; belső ajtók nem fémből; biztonsági üveg; edzett

 üveg építési célokra; fa ajtók; fa ajtók épületekhez; harmonikaajtók, nem fémből; külső ajtók nem fémből.

 37    Ajtó és ablak beszerelése; ajtók beszerelése; ajtókeretek javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtócsukókkal

 kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások.
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 ( 111 )  231.623

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03778

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 )  REIVA SPINNING TACKLE

 ( 511 )  28    Elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő horgászcsalik tárolására kialakított táskák; etetőanyagok

horgászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; felfújható horgász úszószékek; forgókapcsok

[horgászfelszerelés]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorog-eltávolítók mint horgászfelszerelések; horgász

előkék; horgász horgok; horgász nehezékek; horgászathoz használt akusztikus jelzőberendezések; horgászathoz

használt kapásriasztók; horgászathoz kialakított táskák; horgászbot-nyelek; horgászbot rudak; horgászbot tartó

állványok; horgászbot tartók; horgászbotok; horgászbottartók; horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek];

horgászcsalik; horgászelőkék; horgászfelszerelés; horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok;

horgászfelszerelések; horgászhálók [sporthorgász]; horgászhevederek; horgászorsó tartók; horgászorsók;

horgásztáskák; horgászvillantók; horgászzsinór-toldalékok; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgok

horgászathoz; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csali horgászathoz; mesterséges csalik

horgászathoz, halászathoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat]; műlegyek

horgászathoz; műlegyes dobozok horgászathoz [horgászati cikkek]; parti horgászbot-támaszok; páternoszteres

szerelékek [horgászfelszerelések]; távdobók műlegyes horgászathoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszók

 [horgászfelszerelés].

 ( 111 )  231.624

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02638

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Deák Dóra, Kaposvár (HU)

 ( 541 )  SztereoTrip

 ( 511 )  9    Letölthető podcastok; podcastok.

 41    Podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; oktatótartalom létrehozása [írása]

 podcastokhoz.

 ( 111 )  231.625

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 03186

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  Vegyimester Kft., Verpelét (HU)

 ( 541 )  Prokum

 ( 511 ) 5    Biocidok; bio rovarirtó szerek háztartási használatra; egérirtó szerek; légyfogó ragasztók; patkányirtó szerek;

patkánymérgek; rágcsálóirtók; ragasztóval bevont szalagok kártevők elleni használatra; rovarirtó szerek,

inszekticidek; rovarirtó szerek háztartási használatra; rovarirtó készítmények; rovarirtó termékek; rovarirtó szerek

kertészeti célokra; rovarirtók háztartási használatra; rovarirtók mezőgazdasági használatra; rovarok irtására

 szolgáló szerek; rovarokat vonzó anyagok; szintetikus biocidok; vegyi készítmények kártevőirtásra, féregirtásra.

 21    Egérfogók; patkányfogók [csapdák]; elektromos rovarölő csapdák; csapdák rágcsálóknak; csapdák kártevők

 ellen.

  37    Kártevőirtás; kártevőirtás lakóépületekben; kártékony állatok irtása; patkányirtás.

 ( 111 )  231.626

 ( 151 )  2020.06.12.
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 ( 210 )  M 19 02496

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Triász-Tömlő Kft, Felsőzsolca (HU)

 ( 541 )  Triász-Tömlő

 ( 511 ) 6    Csövek, vezetékek és tömlők, valamint ezekhez való szerelvények, többek között szelepek, fémből; fali

tömlőtartók fémből; fém tömlőszorító bilincsek; fémből készült csatlakozók tűzoltó tömlőkhöz; kézi működtetésű

 fém tömlőtartó dobok; tömlő szerelvények fémből; visszahúzó rugós tömlődobok fémből.

 7    Mechanikus dobok, tekercsek hajlékony tömlőkhöz.

  17    Tömítő gumilapok.

 ( 111 )  231.627

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02632

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Mya Fashion Bt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.628

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02641

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  FITOZOA Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.629

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02640

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  SOLTRON - SUN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilvágyi Billinger Ágnes, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.630

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 19 02642

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Wici Intertransport Kft., Egerlövő (HU)

 ( 740 )  Dr. Murányi István, Eger
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 ( 541 )  Kétútköz

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.631

 ( 151 )  2020.06.12.

 ( 210 )  M 20 00052

 ( 220 )  2020.01.09.

 ( 732 )  TubeShop Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Horváth Szabolcs, Solymár

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Nyomtatott pólók; pólóingek; kötött pólók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan

pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; garbó nyakú pulóverek; hosszú ujjú

pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; pulóverek; pulóverek,

 kötött pulóverek; pulóverek, mezek; V-nyakú pulóverek.

 40    Pólóhímzési szolgáltatások; pólónyomás, pólónyomtatás; digitális nyomtatás; mintanyomás textíliákra;

 nyomtatás textilekre; szitanyomás.

 ( 111 )  231.632

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02647

 ( 220 )  2019.08.30.

 ( 732 )  PD Real Estate Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  DUNA PEARL

 ( 511 )  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

 ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása.

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

ingatlantanácsadás; ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlanértékelés; ingatlan-értékbecslés;

ingatlanadminisztráció; ingatlan befektetések; ingatlanok bérbeadása; ingatlanvagyon finanszírozása;

ingatlanvagyon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés

 finanszírozása; építési projektek pénzügyi menedzsmentje.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés].

 ( 111 )  231.633

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00125

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)
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 ( 541 )  VitaStar

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; anyagok állatbőrök

 cserzéséhez; komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  231.634

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00123

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Játék Bolygó Egyéni Cég, Budapest (HU)

 ( 740 )  Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Akciófigura játékkészletek; akciófigurák [játékok vagy játékszerek]; alkatrészkészletek játékautó-modellek

építéséhez [teljes készlet]; alkatrészkészletek [teljes készlet] játékmodellek készítéséhez; állatfigurák mint

játékszerek; arcmaszkok mint játékszerek; asztali játékok és szerencsejáték-eszközök; átalakítható robotikus játék

járművek; átalakítható robotikus játékok; automata, érmével működő játékok; autómodellek; autómodellek

[játékok vagy játékszerek]; baba játszószőnyegek; babaágyak; babaház bútorok; babaház szobák; babaházak;

babák; babák, mint játékok; babák ülőhelyzetben (osuwari babák); babaringatók; babaruhák; babbal töltött

játékok; babzsák babák; babzsák dobáló játékok; babzsákok játékszerek formájában; bambuszból készült játékok;

bankjeggyel működő játékkészülékek; beállítható játékfigurák; beltéri játékeszközök gyermekeknek; beltéri

játszósátrak; berendezések játékokhoz; berendezési tárgyak babaházakhoz; beszélő babák; beszélő játékok; beülős

játék járművek; bodhidharma-babák felrajzolatlan pupillákkal (menashi-daruma); bölcsődékben használt játékok,

játszóeszközök; bolhajátékok, szöcskejátékok [tiddlywink]; bólogató figurák; buborékfújó készletek pálcával és

oldattal; bűvészettel kapcsolatos játékszerek; bűvészkellékek; bűvészkészletek (játékszerek); bűvésztrükkök,

-mutatványok; célbadobós játékok; céltáblák; csecsemőjátékokat tartalmazó játszómatracok; csecsemőjátékokkal

felszerelt játszómatracok [játékok]; csecsemőknek való hinták; csocsó asztalok, asztalifoci asztalok;

csocsóasztalok; csökkentett méretű futball-labdák; csökkentett méretű kapufák; csörgők [játékszerek]; csúszdák

[játékszerek]; csúszdák, mint játszóeszközök gyermekek számára; dámajáték táblák; dámatáblák; drónok

[játékszerek]; egymásba illeszthető építőjáték darabok; egymásba illeszthető játék építőkockák; elektromos

játékok; elektronikus akció játékok; elektronikus céltáblák, célpontok játékhoz; elektronikus céltáblák játékhoz és

sporthoz; elektronikus foglalkoztató játékok; elektronikus játékautomaták [érmével vagy zsetonnal működtethető

berendezések]; elektronikus játékkészülékek; elektronikus játékok; elektronikus játékszerek; elektronikus oktatási

játékgépek gyermekek számára; elektronikus oktató játékok gyermekeknek; elektronikus oktató játékok;

elektronikus tanulójátékok; elektronikus távirányítású játékok; elektronikus távirányítású játék járművek;

elektronikusan működtetett játék gépjárművek; elemes távirányítású játékautók; elemmel működő játékok; emberi

játékfigurák; építőjátékok; építőjátékok, építőkészletek; építőjátékok, építőkockák; építőkockák [játékok]; európai

stílusú babák; fából készült játékok; fajátékok; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; felfújható fürdőjátékok;

felfújható gumibelsők szabadidős vízi tevékenységekhez; felfújható játékok; felfújható játékok csónakok

formájában; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható keljfeljancsik; felfújható medencék,

pancsolómedencék; felfújható medencék szabadidős használatra; felfújható ráülős játékok; felfújható

strandjátékok; felfújható szurkolói tapsrudak; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; felfújható

úszóeszközök rekreációs célokra; felfújható úszómedencék [játékok]; felfújható úszómedencék szabadidős

használatra [játékok]; felfújható vízi játékok szabadidős célokra; felhúzással működő játékok; felhúzókaros

játékok; felhúzós fém játékok; felhúzós járó játékok; felhúzós játékok; felhúzós játékok [műanyagból]; feltekert

zsinórral ellátott dobóorsók, mely lecsavarodik és újra felcsavarodik, ezáltal visszajuttatja az orsót a kézbe;
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fémből készült játékok; fidget spinners (kézi forgójátékok, pörgettyűk); focipálya-játékmodellek; forgók

gyerekágyra [játékok]; formálható figurák; frizbik; függőleges japán flippergépek [pachinko gépek]; fürdőszobai

játékok; gépek ügyességi vagy szerencsejátékok játszásához; giroszkópok és repülésstabilizálók

repülőgépmodellekhez; gólyalábak szabadidős célokra; golyójátékok; golyók, tekegolyók; gumi baseball-labdák;

gumiból készült játékok; gumifigura játékok; gumilabdák; gyermekhinták; gyermekkocsikban használt játékok;

gyűjthető játékfigurák; háborús játékokban használható festéklövedékek; háborús játékokhoz használt miniatűr

figurák; háborús játékokhoz használt modellek; hagyományos japán játékbabák; hagyományos öltözetű babák;

hagyományos öltözetű western babák; hajlítható játékok; hálók labdajátékok gyakorlásához; hálók

labdajátékokhoz; hasbeszélő bábuk; hinták; hinták gyermekeknek; hinták [játékok]; hintalovak; hintalovak

fémkereten; hintalovak, hintázó játékok, libikókák; hócsúszkák; homokjátékok; homokozó játékok; hosszabbító

hidak biliárdhoz; hurling labda (sliotar); hurling ütő; húzós játékok; illesztős építőjátékok; intelligens elektronikus

játékjárművek; intelligens játékok; intelligens játékrobotok; intelligens plüssjátékok; járműmodell verseny

készletek; járműmodellek (méretarányos -); járművekkel kapcsolatos játékkészletek; játék ácsszerszám készletek;

játék adó-vevők, walkie-talkie-k [nem működő]; játék akciófigurák; játék autómodellek; játék baba öltöztető

kellékek; játék babakocsik; játék babzsákok [otedama]; játék babakocsik, gyerekkocsik; játék benzinkúti

berendezések, felszerelések; játék birkózószorítók; játék brossok; játék ékszerek; játék élelmiszerek; játék

építőelemek; játék építőkészletek; játék építőkockák; játék építőkockák fából; játék étkészletek [edények és

evőeszközök]; játék fényképezőgépek [fényképkészítésére nem alkalmas]; játék figurák; játék forgalomirányító

berendezések, készülékek; játék főzőeszközök; játék görkorcsolyák; játék gőzmozdony modellek; játék gyurma;

játék hab kezek; játék hajók; játék harangjátékok; játék háztartási készülékek; játék hógömbök; játék íjak és

nyílvesszők; játék járműpályák, utak; játék járművek; játék járművek átalakítható részekkel; játék járművekkel

kapcsolatos készletek; játék kábelvasutak; játék kamionok; játék karácsonyfák; játék kempingfelszerelés; játék

kertész készletek; játék kéziszerszámok; játék kötőgépek; játék léggömbök; játék légi járművek; játék

lemezjátszók; játék lepkehálók; játék lőfegyverek; játék mikroszkópok; játék modellező kézműves készletek;

játék modellkészletek; játék műkörmök; játék nindzsa [ninja] fegyverek; játék nuncsakuk; játék nyomdakészletek;

játék páncélok; játék periszkópok; játék piperetáskák, neszesszerek; játék pisztolyok; játék pisztolytáskák; játék

postaládák; játék rágógumi adagoló gépek; játék rágógumi adagolók lapka alakú rágógumikhoz; játék robotok;

játék rovarketrecek; játék sárkányok; játék sportfelszerelések; játék sütő- és főzőedények; játék sütőformák,

sütőedények; játék számítógépek [nem működő]; játék szerszámkészletek; játék szobrocskák; játék szupermarket

pénztári berendezések; játék teáskészletek; játék teherautók; játék testedző berendezések; játék ujjlenyomatvevő

készletek; játék varrókészletek; játék vasútmodell készletek; játék vegyészkészletek; játék versenykészletek; játék

vitorlázó repülőgépek; játék xilofonok; játék zenedobozok; játék zseblámpák [nem működőképes]; játékalagutak;

játékálarcok; játékállatok; játékautók; játékautomaták; játékbaba bútorainak tartozékai; játékbaba cipők; játékbaba

jelmezek, ruházatok; játékbabák; játékbabákhoz való fejfedők; játékboltok; játékbútorok; játéképítmények

gyerekeknek; játékfegyverek; játékfigurák; játékfigurákból álló játékkészletek; játékgarázsok; játékgépek;

játékgitárok; játékgitt; játékhalak; játékhangszerek; játékharmonikák; játékházak; játékjárművekhez használatos

játszómatracok; játékjárművekhez használt játszómatracok [játékok]; játékkalapok; játékkardok; játékkártyák

bűvésztrükkökhöz; játékkatonákat használó háborús játékok; játékkerékpárok; játékkészletek; játékkészletek

akciófigurákhoz; játékkészletek babákhoz; játékkörnyezetek, -hátterek akciófigurákhoz; játékkürtök; játékkutyák;

játéklabdák; játéklabdák, játszólabdák; játéklufik, léggömbök; játékmacik, játékmackók; játékmadarak;

játékmagnók; játékmikrofonok; játékmodellek; játéknövények; játéknyilak; játékok; játékok adventi naptárban;

játékok állatok számára; játékok csecsemőknek kiságyba; játékok élelmiszer-utánzatok formájában; játékok

fürdőkádba; játékok [játékszerek] háziállatok részére; játékok kisállatok érzéseinek értelmezéséhez; játékok

mások megtréfálásához [játékszerek]; játékokhoz használt labdák; játékokhoz használt miniatűr figurák;

játékórák; játékórák és -karórák; játékpálcák; játékpénz; játékpisztolyok; játékrakéták; játékrepülőgép-indító,

-kilövő eszközök; játékrepülőgépek; játékriasztók, behatolás elleni riasztó eszközök [játékok]; játékrobotok;

játéksátrak; játéksípok; játékszánkók; játékszélmalmok; játékszerek; játékszerek gyermekeknek; játékszerként

használt piperecikk-utánzatok; játékszerként használt piperekészítmény-utánzatok; játékszerszámok; játékszínház
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modellek gyermek színház készletek formájában; játéktalicskák; játéktávcsövek; játéktelefonok;

játékteleszkópok; játéktermekben használt szórakoztató berendezések; játéktrombiták; játékújdonságok partikhoz;

játékvagonok; játékvárak; játékvetítők; játékvirágok; játékvödrök és -lapátok; játékzongorák; játékzsetonok;

játszósátrak; játszótéri labdák; jávorszarvas formájú puha játékok; jelmezek mint gyerekjátékok; kabala babák;

kaleidoszkópok; kapszlik játékpisztolyokhoz; karikadobálós játékok; karikadobó játékok; karikadobó játékok

[karika dobálós játékok]; karikajátékok; karikajátékok [karikadobó játékok]; keno kártyák; képzeletbeli figurákat

ábrázoló játéktárgyak; kerekek játékjárművekhez; kerekes játékok; készlet formájában értékesített játékszerek;

készletek formájában értékesített játékszerek; készletek [teljes készlet] mérethű modellek építéséhez; kézi flipper

játékok; kézi játékkonzolok; kézműves, kreatív modellfigura készletek; kézügyességi játékok készlet formában;

kézügyességi modellező készletek; kézzel eldobandó szivacsrepülők mint játékszerek; kifejezetten hordozható

játékok szállítására tervezett tokok; kilőhető játékrepülők; kirakós játék; kirakós játékok [puzzle]; kirakósok;

kiságyforgók [játékok]; kitömött bábuk; kitömött játékállatok; kitömött játékmackók; kitömött játékok; kiugrós

játékok; kocka formájú logikai kirakójátékok; kokeshi babák; kötélből készült kisállat-játékok; különféle

formákra átalakítható játékfigurák; kültéri játékok; labdák játékokhoz; ládák játékjárművekhez; ládák

játékkellékekhez; lebegő eszközök úszáshoz; LED-fényes botok (játékszerek); léggömbök; légi járműveket

mintázó felfújható játékok; légpárnás hokiasztalok; légpisztolyok [játékok]; mágneses építőkocka játékok;

mágneses építőkockák, melyek játékszerek; mágneses gyurma mint játékszer; malomjáték készletek; mandiner,

mandinergumik; manipulatív játékok; manipulatív logikai játékok; manipulatív logikai kirakók, puzzle-k;

manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok; marionettek; marionettek, bábuk; markolódarus játékgépek;

mászókák; mászókák [játékszerek]; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető

babák]; mazsorett botok, pálcák; mechanikus akciójátékok; mechanikus játékok; medencékben használatos

játékok; méretarányos autómodellek [játékok]; méretarányos épületmodellek [játékok]; méretarányos

járműmodellek [játékok]; méretarányos járműmodellek; méretarányos járműmodellek [játékszerek]; méretarányos

modell készletek [játékok]; méretarányos modellautók [játékszerek]; méretarányos modellfigurák; méretarányos

növénymodellek; méretarányos repülőgép modellek; méretarányos struktúra modellek [játékok]; miniatűr

autómodellek [játékok vagy játékszerek]; miniatűr futball készlet másolatok, replikák; miniatűr játék

hajómodellek, csónakmodellek; miniatűr öntött fém járművek; modell járművek és játékszerek; modellépítésre

használt alkatrészkészletek [teljes készlet]; modellezett műanyag játékfigurák; modellhelikopterek;

modelljárművek; modellkészletes játékautók; moduláris játékok; motoros játékállatok; mozaik rejtvények;

mozaikrejtvények; műanyag játékok; műanyag játékok fürdéshez; műanyag modellek mint játékok; műanyag

modellező készletek játék járművek készítéséhez; műanyagból készült játékok; multifunkciós játékok

csecsemőknek; négykerekű járművek gyermekeknek [játékszerek]; nem motoros meglovagolható játékok;

nyomkodható sípolós játékok; oktatási célú játékszerek; oktató játékszerek; ördögnyelvek partikhoz; orsók

sárkányokhoz; összenyomható labdák mint játékszerek; összenyomható, nyomogatós játékok; pályák, sínek

járműmodellekhez; pályák, terepasztalok vasútmodellekhez; papír arcmaszkok; paintball lövedékek; paintball

fegyverek; papír játék babák; papírrepülőgépek; papírsárkányok; papírtrombiták; parti játékok; parti kellékek;

patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pedálhajtású kerekes játékok; pedálos játékautók;

pénzbedobós játékgépek; pénzlövő játékfegyverek; perselyek; perselyt tartalmazó játékok; pinaták [édességgel,

játékokkal töltött parti kellékek]; piramis építő játékok; pisztolytáskák játékpisztolyokhoz; plüss játékbabák; plüss

játékok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüss játékok szundikendővel; plüss játékszerek;

plüssjátékok szundikendővel; pneumatikus paintball fegyverek; pogok játékhoz; porcelánbabák; pörgettyűk,

búgócsigák [játékok]; puha játékok állatok formájában; puzzle szőnyegek [játékszerek]; puzzlék, kirakós játékok;

rádiós távirányítású játékrobotok; rádiós távirányítású játékhelikopterek; rádióvezérlésű járműmodellek;

rádióvezérlésű játékautó modellek; rádióvezérlésű játékjárművek; rádióvezérlésű játékok; rádióvezérlésű

játékrepülők; rágókákat tartalmazó babacsörgők; rajzoló játékok; rakéták mint modelljátékok; ráülős

gyermekjárművek [játékszerek]; ráülős játék járművek; ráülős játék járművek (motoros -); ráülős játékjárművek

gyermekeknek; ráülős játékok; repülőgépmodell-készletek; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rongybabák;

ruhadarabok játékmackóknak; ruhák európai babákhoz; ruhák hagyományos japán játékbabákhoz; ruhák
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játékfigurákhoz; ruhák játékokhoz; ruhakiegészítők babákhoz; sárkány-alkatrészek; sárkány fogantyúk;

sárkányfarkak; sárkányzsinórok; shove ha'penny készletek; sisakok babáknak; speciális pumpák labdajátékokhoz

használt labdákhoz; sportjátékok; strandlabdák; szakura babák; szállítóeszközök plüssmackóknak; szánkók,

bobok [játékok]; szánkók [játékok]; szánkók [szabadidős felszerelések]; szánkók szórakoztató célú lesikláshoz;

szánok, szánkók [rekreációs felszerelések]; szappanbuborék fújók [játékszerek]; szélforgók; szemellenzők

játéksisakokhoz; szövet játékok; tarot kártyák [játékkártyák]; társasjátékok; távirányítású játékok járművek

formájában; távirányítós játékok; távirányítós méretarányos járműmodellek; távirányítós repülő játékok;

távvezérlésű játékjárművek; teke [játékok]; tetherball labdák; tivoli játékok; többfunkciós táblák gyermekeknek

[játékok]; többrendeltetésű játékok gyermekeknek; többrészes építőjátékok; tobogánok [szánkófélék]; tokok akció

figurákhoz; tologatós játékok; tömör ütők labdajátékokhoz; tornabotok; trambulinok; tréfás, vicces kellékek;

triciklik gyermekek számára [játékok]; triciklik [játékszerek]; tűzijátékok [játékszerek]; ugráló játékok;

ugrálóbotok [pogo stick]; ugrálókötelek; ügyességi akciójátékok; ügyességi- és akciójátékok; ügyességi

játékautomaták; úszódeszkák [kickboardok]; úszódeszkák szabadidős célokra; úszódeszkák szabadidős

használatra; úszómedencék [játékcikkek]; úszóövek szabadidős használatra; úszószőnyegek szabadidős célokra;

vámpírfogak mint partikellékek; varázsdobozok kiugró alakkal; vasútmodellek; vékony gumiból készült

felfújható játékok; versenyautós játékok; vezérlőberendezések játékokhoz; videojáték gépek burkolatai;

videojátékok; világító és hangot adó elektromos akciófigurák; világító játékrudak; vitorlázó repülőgépek

[játékszerek]; vitorlázó repülőgépek [méretarányos modellek]; vizet fecskendező, spriccelő játékok; vízi

csúszdák; vízi játékok; vízicsúszdák; vízicsúszdák [játékberendezések]; vízipisztolyok; vízipisztolyok

[játékszerek]; vízszintes flipperek [korinto játékgépek]; vödrök [játékszerek]; vödrök [játékszerek] műanyagból;

vonatkészletek [játékszerek]; vonatkészletek, vasútkészletek; vonatmodell készletek; xilofonok mint zenélő

játékok; zajkeltő játékkacatok partikhoz; zenélő játékok; zenés játékok; zsetonok bingóhoz; zsinórral ellátott

 pörgettyűk, mely eldobás után a pörgettyűt visszajuttatja a kézbe; zsonglőrfelszerelés; zsonglőrlabdák.

 ( 111 )  231.635

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03692

 ( 220 )  2019.12.05.

 ( 732 )  "TETŐ-PLUSZ" Tetőszigetelő és Kivitelező Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STYLECHECK

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 35    Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; eladási, értékesítési

promóciók; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési

promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak

globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus

médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési

felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások;

internetes marketing; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; márkaértékelési szolgáltatások; márkatesztelés; más

forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és
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összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait;

mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós

rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás számítógépes kommunikációs

hálózatokon keresztül; online reklámozás; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok

népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások

számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó

szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;

reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs

eszközön keresztül; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;

termékminták bemutatása; videofelvételek készítése reklámcélokra; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos

fogyasztói adatok nyújtása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és

szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; árubemutatás; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási

célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása

elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása

elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; reklámterjesztési

 szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül.

 41    Nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető filmek és

televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok

rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; audio-, film-, video- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; blogírási szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus

napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése;

hangoskönyvek kiadása; hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása;

szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével;

 szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével.

 ( 111 )  231.636

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03419

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  Reketye-Trifán Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Kézműves sörök.

  43    Vendéglátás; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben.
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 ( 111 )  231.637

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00117

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Retail-Property Ingatlanhasznosító Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Reményi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 vagyonkezelés.

 ( 111 )  231.638

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03813

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Adevinta Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Magazin mellékletek újságokhoz; magazin borítók; szakmai magazinok; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

 magazinok, revük [időszaki lapok].

 35    Hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban;

gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban;

hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési felület

biztosítása újságokban; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások;

újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás

előkészítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása;

 közvélemény-kutatás.

 41    Nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; magazinok kiadása; magazinok,

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; elektronikus magazinok kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; vezetésbiztonsági képzés;

vezetésoktatási szolgáltatások gépjárművezetők számára; haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére;

tréningek biztosítása; közúti biztonsághoz kapcsolódó gépjárművezetői oktatás; újságok, folyóiratok, katalógusok

és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; webes újságok megjelentetése; újság

 kiadása ügyfelek számára az interneten; sorsjátékok, lottók szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.639

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03421

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  Le Troquet Wines Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borok; rozé borok; borok; fehérbor; bort tartalmazó italok [fröccsök]; habzó szőlőbor; habzóbor,

 pezsgő; pezsgős borok; vörösbor; természetes habzóborok; szőlőbor; szeszes italok; alkoholtartalmú italok.

 35    Alkoholos italok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások [áruk vásárlása más vállalkozások számára];

árubeszerzés másik vállalkozás megbízásából; import és export szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

 reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 43    Vendéglátóipar; alkoholos italok felszolgálása; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára;

 vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  231.640

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03422

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  Barát Hella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára.

 ( 111 )  231.641

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03554

 ( 220 )  2019.11.25.

 ( 732 )  Bátkay Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DrumCafe

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.642

 ( 151 )  2020.06.15.
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 ( 210 )  M 20 00115

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Retail-Property Ingatlanhasznosító Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Reményi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 vagyonkezelés.

 ( 111 )  231.644

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03555

 ( 220 )  2019.11.25.

 ( 732 )  Horváth István Attila, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt borok;

megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett

 borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; égetett szeszes ital alapú aperitifek.

  40    Borok termelése mások javára.

  44    Szőlőtermesztés borkészítés céljából.

 ( 111 )  231.645

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03415

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  DOMI-DÓR Tervezői, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszádos Krisztina, Budapest

 ( 541 )  "A MINŐSÉG NYITJA"

 ( 511 )  6    Ablakredőnyök, zsaluk fémből; ajtókilincsek fémből; ajtóvasalások.

 19    Ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett

 ablakokhoz.

 ( 111 )  231.646

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00112

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kaszó (HU)

 ( 740 )  Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   44    Fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; faiskolák, csemetekertek; újraerdősítési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.647

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03049

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  Angyal Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sportversenyek és sportesemények szervezése; sportoktatás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások;

sportpark szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatás szervezése;

sportoktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportesemények megrendezése; gyakorlati képzés

 [szemléltetés]; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.

 ( 111 )  231.648

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02453

 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CalciPrim Osteo

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok;

herbateák és gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás

ételkészítmények gyógyászati használatra, melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi

rendszerességgel használnak diétás ételkiegészítőként; proteinkészítmények vagy proteines ételek orvosi

használatra; vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátum formájában orvosi használatra

táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; magnéziumot, cinket és kalciumot tartalmazó

táplálékkiegészítók; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

 használatra, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

 ( 111 )  231.649

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03041

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  L'AMIA NATURA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

esszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 111 )  231.651

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03037
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 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  CSIGA HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Veress Gábor Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

esszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  231.652

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03034

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  ERPN BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kiadás/megjelentetés (könyv-); kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel

kapcsolatos információnyújtás; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói

szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyvkiadás; könyv- és folyóirat-kiadás; kulturális célú bemutatók

szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése;

könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és

napilapok megjelentetése; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások;

könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is],

kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

 online kiadói szolgáltatások.

 43    Éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos italok

felszolgálása; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető

ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és

italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;

ételrendelési szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi
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szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások

 étel elvitelre árusításához.

 ( 111 )  231.653

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02497

 ( 220 )  2019.08.12.

 ( 732 )  Mestergerenda Faépítészeti Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok,

 kátrány és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 37    Ácsmunkák; állványozás; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; épületbontás; épületek (belső) tisztítása,

takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; konzultáció

konstrukciókról; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; raktárak építése és javítása; tapétázás;

 tetőfedő munkák; vakolás (vakolási munkák); villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  231.654

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 01792

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  CONSILIUM Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.

 37    Építkezés, zsaluépítés, vasbetonszerelés, bennmaradó zsalu szerelése, beton héjszerkezet készítése,

 betonjavítás, gipszfelület csiszolása és glettelése.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.655

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 01794

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  CONSILIUM Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STAIRCASS

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.

 37    Építkezés, zsaluépítés, vasbetonszerelés, bennmaradó zsalu szerelése, beton héjszerkezet készítése,

 betonjavítás, gipszfelület csiszolása és glettelése.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.656

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02900

 ( 220 )  2019.09.22.

 ( 732 )  Runnabe Sport Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Kerékgyártó Péter László, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Baseball sapkák; bojtos sapkák; csomós sapkák; ellenzős sapkák; kerékpáros sapkák; kötött sapkák; sapkák;

sildes sapkák; sport sapkák és baseball sapkák; tábori sapkák; gyapjú sapkák; nyomtatott pólók; pólók; rövid ujjú

pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; pólóingek, kötött ingek, pólók;

fejpántok izzadás felfogására; fejpántok sportoláshoz; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok;

garbó nyakú pulóverek; hosszú ujjú pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

környakas pulóverek; pulóverek; polár pulóverek; csúszásgátló zoknik; férfi zoknik; izzadságfelszívó zoknik;

 zoknik; ruházat sportoláshoz.

 35    Sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások

és rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

 reklámozási célokra.

  41    Szabadidős rendezvények szervezése; versenyszervezés.

 ( 111 )  231.657

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03039

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  Easynet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes program; számítógép hardverek; alkalmazás-programozási interfész (api) szoftveralkalmazások

építéséhez; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; számítógépes szoftverek,

amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése,

letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése, megjelölése, blogolása, adatfolyamos sugárzása,

linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy

egyéb módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; fényképek, képek és

audio, video és audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett

valóság (augmented reality - ar) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék,

metaadat címkék, hiperlinkek; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére

szolgáló számítógépes szoftverek számítógépes-kereső szoftver; szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz,

tervezési tevékenységekre és ajánlások megfogalmazására szolgáló szoftver; helymeghatározást figyelembe vevő
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szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; képek, audiovizuális és videotartalmak

módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek; multimédiás

kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra, bemutatásra, adatfogadásra és

reprodukálásra alkalmas eszközök; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználó elhelyezkedési adatainak, fényképeinek és képeinek megjelenítését és megosztását,

valamint más felhasználók és helyek keresésére és lokalizálására, valamint ezekkel történő kommunikálásra;

mobiltelefonokhoz való alkalmazásszoftverek, nevezetesen, mások termékeinek és szolgáltatásainak kritikáit és

ajánlásait online közzétevő szoftver; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználók számára elektronikus média vagy információ interneten vagy más kommunikációs

hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, blogolását, megosztását vagy

egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek a közösségi média terén használt mobilalkalmazások

formájában, nevezetesen webes hírfolyamok előfizetőinek szóló állapot frissítések küldéséhez, elektronikus fájlok

feltöltéséhez és letöltéséhez másokkal történő megosztása céljából; letölthető szoftverek internetalapú

közösségihálózat-építéshez használt mobilalkalmazások formájában; letölthető szoftverek vezeték nélküli

távközlési eszközökhöz használva, nevezetesen mobiltelefonok vagy tablet eszközökön szöveg, hang, adatok,

adatok közzétételére, továbbítására, lekérésére, elérésére, fogadására, felülvizsgálatára, szervezésére, keresésére

és kezelésére vizuális és multimédiás tartalom, információ és tartalom számítógépeken, mobiltelefonokon,

vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs eszközökön, valamint elektronikus és optikai kommunikációs

 hálózatokon keresztül; applikációs szoftver.

 ( 111 )  231.658

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02644

 ( 220 )  2019.08.30.

 ( 732 )  Novel Food Kft., Gyula (HU)

 ( 541 )  Corner - A gyulai kézműves sör

 ( 511 )  32    Kézműves sörök; ale [angol sör]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök;

kávéízű ale sör; kávéízű sör; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sör

 alapú italok; sörök; stout [erős barna sör].

 35    Grafikus reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,

rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; internetes reklámozási

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése;

kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); koncertek

promóciója [reklámozása]; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; kültéri reklámok elkészítése

és elhelyezése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; nyomtatott anyagok

elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus

 formában; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; online reklám- és marketingszolgáltatások.

 ( 111 )  231.659

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03035

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  Novotny Antal, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nyuzó Péter Zoltán, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  231.660

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 20 00113

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Holhós és Társa Kaputechnika Kft., Rétság (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Távirányítók mobil elektronikus eszközökhöz; elektronikus távirányító berendezések; elektromos távirányító

készülékek; távirányító adók; távirányító vevők; távirányító készülékek; távirányítók; elektromos távadók,

 transzmitterek.

 ( 111 )  231.661

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03038

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Énidő Klub by MEDIWEL

 ( 511 )   28    Fitnesz gépek; testedző berendezések.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; személyi

edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; stúdiószolgáltatások; oktatás biztosítása; gyakorlati képzés

 [szemléltetés]; fitnesz órák vezetése.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

 szépségszalonok.

 ( 111 )  231.662

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02456
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 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  Légrádiné Zeke Andrea, Üröm (HU)

 ( 740 )  Kálmán Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dermalore

 ( 511 ) 3    Bőrápoló kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; kozmetikai, szépségápolási

 készítmények; masszázsgyertyák (nem kozmetikai célokra).

 44    Csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; masszázs;

sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; terápiás arckezelések; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; sminktetoválás; bőrfiatalító

kezelések; tartós szőrtelenítés; hámlasztó kezelések; bőrápolási tanácsadó szolgáltatás; testkezelések;

 szépségterapeuta szolgáltatások.

 ( 111 )  231.663

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 02448

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Fulvit

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  231.664

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03052

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  Várnai Myrtill Adrienne, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Iván Dániel, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching/tréning; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi tréning); elektronikus könyvek és

folyóiratok online kiadása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;

 szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.665

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03172

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  Silencium Plus Kft., Imrehegy (HU)
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 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Tömítések, szigetelések; szigetelőanyagok; hangszigetelő anyagok.

 ( 111 )  231.668

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 03173

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  Molnár Tibor, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Sportruházat.

  28    Vadász és halász felszerelések.

  31    Táplálékok és takarmányok állatoknak, ehető csalik.

 ( 111 )  231.671

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 20 00108

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Házi Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.672

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 20 00105

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  eCon Engineering Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gép, berendezés nagykereskedelme.

  42    Mérnöki munkák, szolgáltatások, műszaki tanácsadás.

 ( 111 )  231.674
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 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03917

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Chesscom Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Chesscom

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes

szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; szállás

biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos

irodai szolgáltatások; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók

számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;

szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók,

panziók, üdülő és turista szálláshelyek; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az

ideiglenes szállások terén; üdülési szállás biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos

üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodák által nyújtott

szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői szolgáltatások

 ideiglenes szálláshelyek foglalásához; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 111 )  231.675

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03907

 ( 220 )  2019.12.27.

 ( 732 )  Dr. Lévai Imre Róbert, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Jogi Esetek

 ( 511 )  41    Rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós és mozifilmek készítése;

televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; szórakoztató televíziós

műsorok készítése; rádiós és televíziós műsorok készítése; animációs műsorok gyártása televíziós és

kábeltelevíziós sugárzásra; filmek és videofilmek gyártása; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

élő show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; show-műsorok készítése; televíziós

 szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése.

 ( 111 )  231.677

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03915

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Jurca Tibor Ottó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   14    Órák, ékszerek.

 ( 111 )  231.678

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03913

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Schwindl Endre Zoltán, Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszer készítmények (1); illatszer készítmények (2); esszenciális olajok; füstölő; füstölő készítmények.

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák.

 11    Levegő szagtalanító készülékek; párologtató készülékek, evaporátorok; szagtalanító készülékek nem

 személyes használatra.

  37    Elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása.

 ( 111 )  231.679

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03911

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  "ÖKONET-EURÓPA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dabas (Sári) (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Acaipor étrend-kiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fogyasztó tabletták; glükóz

 étrend-kiegészítők; immunerősítők.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti hatékonysági szakértő

 szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 ( 111 )  231.680

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03627

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

 ( 541 )  Szent Miklós Pálinka Nap

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő pálinka.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.681

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03900

 ( 220 )  2019.12.23.

 ( 732 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi szolgáltatások reklámozása és

marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő termékbemutatók és kiállítások
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 szervezése.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; különböző tőke- és alapkezelők

részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére biztosított különböző pénzügyi konstrukciókhoz

kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; különböző pénzügyi tevékenységgel összefüggő programok, szakmai

 versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás.

 41    Egyéni- és társas vállalkozások részére szakmai oktatások, tanácskozások, képzések, konferenciák,

 road-show-k szervezése, kiemelten pénzügyi ismeretek és pénzügyi programokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  231.682

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03784

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  EVEANDS Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  EAT THE DRINK!

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

 jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek.

  33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.683

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03775

 ( 220 )  2019.12.12.

 ( 732 )  Dr. Berecz Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  NYUGÁSZAT

 ( 511 )  44    Fogászat, kozmetikai fogászat, szedációs fogászat, fogászati tanácsadás, fogászati eszközökhöz kapcsolódó

tanácsadás, szájsebészeti szolgáltatások, fogpótlási szolgáltatások, szájhigiéniai szolgáltatások, gyökérkezelés,

 mikroszkópos fogászat, mikroszkópos gyökértömés, endodoncia, fogászati mikrosebészet.

 ( 111 )  231.684

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03611

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  KÉZI-VARÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vénus mouliné

 ( 511 )   23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

 ( 111 )  231.685

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03918

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Chesscom Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Hotel Chesscom

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes
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szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; szállás

biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos

irodai szolgáltatások; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók

számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;

szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók,

panziók, üdülő és turista szálláshelyek; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az

ideiglenes szállások terén; üdülési szállás biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos

üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodák által nyújtott

szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői szolgáltatások

 ideiglenes szálláshelyek foglalásához; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 111 )  231.687

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03816

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Csatalinácz Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állandó személyzet elhelyezése; állandó személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása;

álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítői konzultáció; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; fejvadász

szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; foglalkoztatási konzultáció, tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadás;

foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; munka- és

karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő

kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítése határozott idejű

munkára; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció;

munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzáshoz és elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás;

munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú

szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés;

munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák; munkaerő

toborzási szolgáltatás; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkaközvetítő irodák;

munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben; szakember

 toborzási szolgáltatások.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; hajós körutak megszervezése; hajós körutak szervezése;

hajóút foglalási szolgáltatások; hajóutak szervezése és lefoglalása; hajóutak szervezése [ügynökség]; helyfoglalás

utazáshoz; helyfoglalás (utazás); kirándulások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása; körutazások és hajóutak

szervezése; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; sétahajó szolgáltatások; utaskísérés;

utaskísérés megszervezése; utaskísérő szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; utazás szervezése és

lefoglalása; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes

információs szolgáltatások; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás tervezése, megszervezése és

lefoglalása; utazásfoglalási- és megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási szolgáltatások; utazásfoglalási

ügynökségek; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási

helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási

információ biztosítása; utazási információszolgáltatás; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai és
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helyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazások

szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online

 alkalmazáson keresztül; utasszállítás megszervezése.

 41    Éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai;

éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre;

helyfoglalás show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; iskolai szolgáltatások [oktatás];

jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve

-rendezvényekhez; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalás

szórakozóhelyekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások

szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási szolgáltatások

színházi előadásokra; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz; jegyinformációs szolgáltatások

szórakoztató rendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; jegyrendelési és

jegyfoglalási szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatás és tanítás; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős

információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős rendezvények

megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szórakoztatás; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; táboroztatás; vezetett

 mászótúrák lebonyolítása; coaching [tréning]; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.689

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03818

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  France Gourmet Foods Korlátolt Felelősségű Társaság, Vértesszőlős (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc Ernő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  231.690

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 02111

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területről származó sertésmájas.

 ( 111 )  231.691

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 02113

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területről származó szalámi.

 ( 111 )  231.692

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 02114

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területről származó szalámi.

 ( 111 )  231.693

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03617

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  CMI Environment Hungary Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 541 )  VENTACID

 ( 511 )  11    Durva szűrők vízszűrésre; berendezések szennyvíz tisztításához; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő

berendezések]; háztartási vízszűrő egységek; ioncserélő berendezések; ipari szennyvíztisztító telepek; ipari

víztisztító berendezések; ipari víztisztítók; ivóvíz előállítására szolgáló víztisztító egységek; ivóvíz szűrésére

szolgáló berendezések; klórozó egységek vízkezeléshez; levegő kezelésére szolgáló ionizátorok; membrános

víztisztító berendezések; reverz ozmózist alkalmazó vízsótalanító berendezések; sótalanító berendezések;

ozmózisos vízkezelő berendezések; sótalanító üzemek, egységek; szennyvízkezelő tartályok ipari használatra;

szennyvízkezelő tartályok; szennyvízkezelő tartályok háztartási célokra; szennyvíztisztító berendezések;

szennyvízkezelő [-tisztító] berendezések; szennyvíztisztító felszerelések; szennyvíztisztító üzemek;

szennyvíztisztítók; szennyvízülepítő berendezések; szennyvíztisztító egységek; tengervíz sótalanító berendezések;
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tengervíz-sótalanító berendezések; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; víz

mésztelenítésére szolgáló berendezések; víz vízkőmentesítésére szolgáló berendezések; vízfertőtlenítő

készülékek; vízkezelő berendezések; vízlágyító egységek; vízlágyító készülékek; vízlágyító berendezések;

vízkezelő készülékek; vízkezelő egységek; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízkezelő berendezések

vízlágyításra; vízkezelő berendezések vízlágyításra, otthoni használatra; vízlágyító készülékek és berendezések;

vízlágyítók; vízlágyítók [készülékek]; vízsótalanító berendezések; vízsótalanító üzemek; vízsterilizáló

berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; vízszűrő berendezések; vízszűrő berendezések ipari használatra;

gázmosó szeparátorok; gázmosók, gáztisztítók; gázok tisztítására használt mosóoszlopok; gázok tisztítására

használt mosótornyok; gázszűrők [háztartási vagy ipari berendezések részei]; nedves gáztisztítók; ipari

légtisztítók; helyiség szagtalanítók adagoló rendszerei; légfrissítő, szagtalanító berendezések; légszűrők ipari

berendezésekhez; légtisztító berendezés; víztisztító tartályok; járókerekek szellőztető ventillátorokhoz; elszívó

ventilátorok; szagelszívó ventilátorok; szellőztető ventilátorok ipari célokra; szellőztető ventilátorok; ventilátorok

 gázelszívókhoz.

  19    Tároló tartályok [szerkezetek], nem fémből; tartályok [szerkezetek], nem fémből.

 20    Esővízgyűjtő tartályok, nem fémből; műanyag tartályok az agrokémia számára; tárolók [nem fém tartályok];

tárolók (nem fémből) tartályok formájában; tartályok (nem fémből) áruk kezelésére [nem háztartási vagy konyhai

használatra]; tartályok (nem fémből) kis hordók formájában; tartályok (nem fémből) tárolási célokra [nem

háztartási vagy konyhai használatra]; tetők, kupakok tartályokhoz, nemfém anyagokból; tartályok, nem fémből,

 tárolási célokra; többfunkciós tartályok [nem fémből és nem háztartási vagy konyhai használatra].

 37    Szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szagtalanítási szolgáltatások; szellőztető

berendezések üzembe helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések tervszerű

 szervizelése.

 40    Ipari folyamatokból származó szennyvizek kezelése; levegő szagtalanítása; légtisztítás; levegőkezelés;

 vízkezelés.

 ( 111 )  231.694

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03620

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítői konzultáció;

állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítő

ügynökségi szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; munka- és karrier lehetőségekre

vonatkozó információs szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; munkaelemzés a munkavégző

képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munkaerő áthelyezés;

munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési

szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése

határozott időre; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő közvetítő

 szolgáltatások.

 41    Karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és

felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások

(oktatási vagy képzési tanácsadás); számítógépesített képzés a karrier tanácsadás területén; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;
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képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási célú

konferenciák tervezése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák

szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés.

 ( 111 )  231.695

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03624

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  ECO CONDENS Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 111 )  231.696

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03883

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.697

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03758

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  GloboSyS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  START FM

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, rádiós piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámszövegek

 publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.698

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03616

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Koltai Krisztina Anett, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Csillárok; díszszökőkutak; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos lámpák; fénycsövek világításra;

fény diffúzorok; foglalatok elektromos lámpákhoz; gömblámpák; ívlámpák; izzószálak elektromos izzókba,

lámpákba; izzószálas égők; lámpák; LED-diódás világító berendezések; párologtató készülékek, evaporátorok;

világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 20    Bútorok; ezüstözött üveg [tükrök]; gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig

megmunkált állapotban; képkeretek; korall; mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; mozgó

függődíszek [dekoráció]; műasztalosipari termékek [bútorok]; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból; tükörcsempék; tükrök (ezüstözött üveg).

 21    Agyagedények; akváriumok (szobai -); festett üvegáru; kristályok [üvegáruk]; műtárgyak porcelánból,

kerámiából, agyagból vagy üvegből; párologtatók; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra;

síküveg [nyersanyag]; üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegek; üvegmozaikok, nem építési

célra; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; vázák; zománcozott üveg, nem

 építkezéshez.

 42    Csomagolástervezés; divattervezés; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások;

felhőalapú számítástechnika; grafikai tervezés; ipari formatervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások;

népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés];

 számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés.

 ( 111 )  231.699

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03347

 ( 220 )  2019.10.31.

 ( 732 )  "AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Építőipari gépek; kertészeti gépek; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és

 berendezések.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 37    Építkezés; mezőgazdasági gépek és eszközök javítása és karbantartása; mezőgazdasági gépek és eszközök

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos infromációszolgáltatás; gépek átvizsgálása, nagyjavítása.

 ( 111 )  231.700

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03486

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Oláh Krisztina, Debrecen (HU)

 Borbély Tamás, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  41    Fotóriportok készítése; fotóösszeállítások készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése videók

formájában; szórakoztató videoszalagok készítése; videofelvételek készítése; videók, videofelvételek készítése;

 videofelvételek szerkesztése.

 ( 111 )  231.701

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03753

 ( 220 )  2019.12.10.

 ( 732 )  PurMester Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéssámson (HU)

 ( 541 )  PurMester

 ( 511 ) 1    Építőiparban használt ragasztóanyagok; építőipari felhasználású vegyi szigetelőhabarcs; építőipari

felhasználású vegyi tömítőhabarcs; építőipari ragasztószerek; különösen az építőiparban használt ipari

ragasztóanyagok; ragasztóanyagok építőipari felhasználásra; vegyi kompozíciók az építőipar számára; vegyi

összetételek az építőipar számára; feldolgozatlan poliuretán; kémiai elővegyületek poliuretán hab készítéséhez;

nyers vegyszerek poliuretán gyanták gyártásához; poliuretán bevonatok [nem festékek]; poliuretán granulátum;

 poliuretán gyanták; poliuretán ragasztók; poliuretánok; poliuretánok gyártásában használt vegyszerek.

  10    Poliuretán habkötés [rögzítő].

 17    Építőipari szigetelőhabok; szigetelőanyagok építőipari felhasználásra; tömítőanyagok építőipari

felhasználásra; épületszigetelésként használt poliuretán hab borítás; kis sűrűségű poliuretán hab szigeteléshez; kis

sűrűségű poliuretán hab csomagoláshoz; poliuretán hab [félkész]; poliuretán hab csíkokban, gyártásban való

felhasználásra; poliuretán hab szigetelési célokra; poliuretán hab tömbökben; poliuretán hab tömbökben

 szigeteléshez; poliuretán tömítőanyagok.

 37    Építőipari szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos

 információk nyújtása.

 ( 111 )  231.702

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03885

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Xmatch

 ( 511 )   16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; tanítási és oktatási anyagok.

 36    Kereskedelmi piacok szervezése pénzügyi szolgáltatások számára; kereskedelmi piacok szervezése

származékos eszközök számára; tőzsdék részvényekkel és más értékpapírokkal való kereskedés lebonyolítására;

tőzsdék szervezése részvények és egyéb pénzügyi értékek kereskedelméhez; tőzsdékkel kapcsolatos információk

és adatok biztosítása; tőzsdei ügynököléssel kapcsolatos információnyújtás; tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei

árakkal kapcsolatos információnyújtás; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; pénzügyi értékpapírok;

pénzügyi értéktőzsde; értéktőzsdei információs szolgáltatások; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; értékpapír-kereskedelmi műveletek automatizált végrehajtása; elektronikus tőzsdei

szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; piaci árfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs

információnyújtás; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi
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információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; értékpapír kereskedelmi szolgáltatások; értékpapírok

átruházásának rögzítése; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás, információs szolgáltatás;

értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos számítógépesített információnyújtás; értékpapírokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; határidős ügyletek

kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; opciós kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások;

pénzügyi információk tőzsdei árfolyamok formájában; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

értékpapír tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi információs és tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi tervezéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tőkeberuházással kapcsolatos konzultáció; finanszírozások elősegítése és

 ügyintézése; vállalati finanszírozás.

 ( 111 )  231.703

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 19 03887

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Magyar Hangalkotók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jeszenszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A Magyar Hangkultúra Mestere

 ( 511 )  41    Díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; előadások szervezése és

lebonyolítása; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók

szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;

versenyek és díjkiosztók rendezése; dalszerzés mozifilmekhez; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; audio-szalagok [hangkazetták] vágása; audio/vizuális bemutatók készítése;

audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; digitális zene szolgáltatása MP3-as

internetes weboldalakon [nem letölthető]; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmgyártási

szolgáltatások; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek

készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- vagy videostúdiók

biztosítása; hang- és zenefelvételek készítése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangstúdió

szolgáltatások; hangstúdiók biztosítása; hangstúdiók felszerelésének biztosítása; hangstúdiók rendelkezésre

bocsátása; hangstúdiók szolgáltatásai; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; különleges effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése

rádiók számára; nyers audiofelvételek készítése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények

szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  231.704

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 20 00103

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Next Unio Magyarország Kft., Göncruszka (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  231.705

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 210 )  M 20 00224

 ( 220 )  2020.01.26.

 ( 732 )  Mantra 2014 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Keszericze Gergely, Veresegyház

 ( 541 )  Mantra eredeti thaimasszázs

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  231.707

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03258

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  VDSZSZ Szolidaritás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Lobbizási szolgáltatások, kivéve kereskedelmi célokra; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online

közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások;

politikai összejövetelek szervezése; alternatív vitarendezési szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; egyeztetési,

közvetítési és békéltetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal

kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi

információk biztosítása; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítői,

közbenjárási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi

szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi ügyekkel kapcsolatos

tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál; munkaügyi kapcsolatokhoz

kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás

 személyes jogi ügyekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  231.708

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03403

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLAMOUR BEAUTY FESTIVAL

 ( 511 )  35    Kiállítások szervezése kereskedelmi vagy hirdetési célokra; vásárok és kiállítások szervezése és

 lebonyolítása üzleti és hirdetési célokra.

  41    Kiállítások szervezése szépség, bevásárlás és divat területén kulturális vagy oktatási célokra.

 ( 111 )  231.709

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03254

 ( 220 )  2019.10.22.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1494



 ( 732 )  ALAK ART Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárdy Ildikó Rita, Remeteszőlős

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Építészeti alkotások restaurálása; épületek renoválása és restaurálása.

 ( 111 )  231.710

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03387

 ( 220 )  2019.11.05.

 ( 732 )  Animated Light Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BHARB

 ( 511 )  25    Esküvői ruhák; egyrészes ruhák; estélyi ruházat; koszorúslány ruhák; lányka ruhák; menyasszonyi ruhák;

 női alkalmi ruhák; női ruhák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok.

 ( 111 )  231.711

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03516

 ( 220 )  2019.11.20.

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.712

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03250

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Cservenyák Renáta, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.713

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 02919

 ( 220 )  2019.09.24.

 ( 732 )  Marosi Tamás Roland, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, szépségápolási és testápolási készítmények.

 ( 111 )  231.714

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03465

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Deniz Piroska Zsuzsanna, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  231.715

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03470

 ( 220 )  2019.11.14.

 ( 732 )  Szűcs Brigitta Zita, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Díszítő mágnesek.

  14    Ékszerek; hímzett textilből készült karkötő; kulcstartók (kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel).

 16    Kártyák; képeslapok, levelezőlapok; könyvjelzők; naptárak; nyomdai alátétek; papír alátétek; poháralátét

 papírból; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 ( 111 )  231.716

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03733

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Kiss Enikő Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csicseriborsó, feldolgozva; csonthéjas magvak étkezésre; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; ehető magvak;

előkészített kókuszdió; előre összevágott zöldségek salátákhoz; étkezési kókuszolaj; étkezési olajok és zsírok;

feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); feldolgozott hüvelyesek;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1496



gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; hummusz [csicseriborsókrém]; hüvelyes

zöldség-alapú snack-ételek; kész saláták; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; kókusz

alapú snackek; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszliszt; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókuszolaj; kókusztej

étkezési használatra; kókusztej; kókusztejalapú italok; kókuszvaj; kókuszvíz [ital]; konzervált hüvelyesek;

lenmagolaj kulináris célokra; levesek; magvak, feldolgozott; növényi alapú sajtkrém; növényi alapú sajtok;

növényi alapú snackek; növényi alapú tejszín; növényi olajok étkezési célra; növényi tejszín

[tejtermék-helyettesítő]; olajok és zsírok; rizstej [tejpótló]; rizstej étkezési használatra; rizstej; sajtkrémek;

sajtpótlók; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított gyümölcs; szárított gyümölcsből készült termékek;

szárított hüvelyesek; szárított zöldségek; szójabab, feldolgozva; szójajoghurtok; szójatejek; tartósított hüvelyesek;

 tejföl; tejfölpótlók; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők.

 30    Bevont torták; csokoládéval bevont sütemények, torták; fagyasztott joghurtos torták; fagylalt desszertek,

jégkrémek; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú];

fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes

vagy ízesített]; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; majonéz; majonéz utánzat; majonéz-alapú krémek;

müzli desszertek; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; növényi alapú desszertek; növényi alapú jégkrémek; növényi

alapú joghurtok; növényi alapú majonéz; növényi alapú salátaöntetek és dresszingek; pudingok mint desszertek;

rizs alapú pudingos desszertek; salátaöntetek és dresszingek; sütemények; sütemények, cukrászsütemények,

torták és kekszek (aprósütemények); szörbetek; szörbetek [fagylaltok]; szörbetek [vizes fagylaltok]; tejsodók [sült

 desszertek]; torták [gáteau]; vegán majonéz.

 32    Gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; kókusztej

 italként; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; vegyes gyümölcslé; zöldséglevek [italok].

  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.717

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03739

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Virtuosos Holding Ltd., Chandler's Ford, Eastleigh (GB)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

eseménymarketing; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hírességek promóciós

menedzselése; rádiós és televíziós reklámozás; rádió-és tévéreklámok gyártása és forgalmazása;

reklámkiadványok elkészítése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; üzleti

 konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; zenei előadók üzleti menedzsmentje.

 38    Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások;

televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek, információk és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Rádiós és televíziós műsorok készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; oktatási célú tévéműsorok

készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

átvitel útján; tehetségkutató műsorok készítése; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; zenei

produkciós szolgáltatások; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; workshopok és
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szemináriumok rendezése; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; zeneoktatás;

tanfolyamok szervezése, tartása; zenei produkciók; zenekiadási szolgáltatások; oktatási célú nyomtatványok

kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészek művészi vezetése; zenei versenyek szervezése;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása;

dalszövegek kiadása lapok formájában; dalszövegek kiadása könyv formájában; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; zeneátírási szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

szolgáltatásai; zeneszerzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

 folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  231.718

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03740

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Virtuosos Holding Ltd., Chandler's Ford, Eastleigh (GB)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

eseménymarketing; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hírességek promóciós

menedzselése; rádiós és televíziós reklámozás; rádió-és tévéreklámok gyártása és forgalmazása;

reklámkiadványok elkészítése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; üzleti

 konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; zenei előadók üzleti menedzsmentje.

 41    Rádiós és televíziós műsorok készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; oktatási célú tévéműsorok

készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

átvitel útján; tehetségkutató műsorok készítése; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; zenei

produkciós szolgáltatások; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; workshopok és

szemináriumok rendezése; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; zeneoktatás;

tanfolyamok szervezése, tartása; zenei produkciók; zenekiadási szolgáltatások; oktatási célú nyomtatványok

kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészek művészi vezetése; zenei versenyek szervezése;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása;

dalszövegek kiadása lapok formájában; dalszövegek kiadása könyv formájában; digitális videó, audio és
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multimédia kiadási szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; zeneátírási szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

szolgáltatásai; zeneszerzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

 folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  231.719

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 03867

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Stühmer Kft., Maklár (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Szaloncukrok, szaloncukor válogatások, dobozos szaloncukrok.

 ( 111 )  231.720

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 20 00081

 ( 220 )  2020.01.12.

 ( 732 )  Qu Lei, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Elektromos közlekedési eszközök, elektromos motorok, elektromos rollerek.

 ( 111 )  231.721

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 18 01783

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  Hester's life Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  veryberry

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; datolya; dióféle-alapú

kenhető krémek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz; gyümölcsök,

tartósított; ízesített mogyorók, diók; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; mogyoró, előkészített; mogyorók

 előkészített; mogyoróvaj; szárított zöldségek.

 30    Chips (gabonakészítmény); csokoládé-bevonatú diófélék; diófélékből készült lisztek; gabonakészítmények;
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gabonaszeletek; hajdinaliszt (élelmiszerekhez); kekszek, rágcsálnivalók; kukoricapehely; mandulás édességek;

 müzli; zab alapú ételek.

 ( 111 )  231.724

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 03309

 ( 220 )  2019.10.28.

 ( 732 )  Angyal Szilvia, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Péter Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Sómanó 3P száraz sóterápia

 ( 511 )   44    Fizioterápiás szolgáltatás; sóterápiás szolgáltatás.

 ( 111 )  231.733

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 20 00755

 ( 220 )  2010.09.15.

 ( 732 )  Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka (JP)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Metélt tészta, nudli, galuska; lisztből készült tészták; instant tészták; mélyfagyasztott tészták; hűtött tészták;

 száraz tészták; és [elsősorban] tésztát tartalmazó készételek.

 ( 111 )  231.734

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 02478

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  Gergely Food Kft., Bag (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; liszttartalmú ételek; tészták és keverékek tésztákhoz; szárított és friss

tészták, nudlik, gombócok; nyers tészták; száraztészták; töltött tészták; fagyasztott tészták; instant tészták;

 tésztaételek - valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

 ( 111 )  231.735

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 02477

 ( 220 )  2019.08.09.

 ( 732 )  Gergely Food Kft., Bag (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; liszttartalmú ételek; tészták és keverékek tésztákhoz; szárított és friss

tészták, nudlik, gombócok; nyers tészták; száraztészták; töltött tészták; fagyasztott tészták; instant tészták;

 tésztaételek - valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

 ( 111 )  231.736

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03523

 ( 220 )  2019.11.20.

 ( 732 )  Szik Mátyás, Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Agyagedények; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők;

címkék dekantálókhoz; dekantálók; dugóhúzók; dugók üvegből; üvegdugók; dugóhúzók, elektromos és nem

elektromos; italkiöntők; ivópalackok sportoláshoz; kancsók; konyhai eszközök, kis méretű; konyhai vágódeszkák;

 palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; poharak papírból vagy műanyagból; portörlő rongy.

 25    Baba nadrágok [ruházat]; csecsemőkelengyék; babakelengyék; dzsekik; egyenruhák; felsőruházat; hímzett

ruhadarabok; készruhák; kötények [ruházat]; kötényruhák; ingek; mellények; nyakkendők; pólók; pulóverek;

 sapkák; trikók.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos kivonatok, borok; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

 likőrök; szeszes italok.

 41    Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; borkóstolók szervezése és lebonyolítása

 oktatási célokból.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó

konzultációs szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek értékelései; éttermekkel és

bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési

tanácsadás; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az

ételkészítéssel kapcsolatban; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához;

 tájékoztatás italreceptek formájában; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén.

 ( 111 )  231.737

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03538

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Lele Orsolya, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Csecsemő- és gyermekruházati cikkek, sapkák, turbánkák.

 35    Csecsemő és gyermekruházati cikkek, termékek, játékok, csecsemőgondozási eszközök kis-és

 nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  231.738

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03535

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Bagaboo Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpár táskák; kerékpáros táskák; kerékpáros táskák, biciklis táskák; táskák (kosarak) kerékpárokhoz;

 csomagtartó táskák kerékpárokhoz.

 ( 111 )  231.739

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03798

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Horváth Csaba Zsolt, Jászberény (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Craniosacralis terápiás kezelés; Dorn féle gerincterápia; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; funkcionális gyógytorna; gerinc gyógytorna; gerinc terapeuta;

gyógytorna; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; masszázs szolgáltatások; S.I-terápia (japán

 gerinckezelés).

 ( 111 )  231.740

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03802

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Göklerné Szabó Ilona, Debrecen (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Lélekgyógyász képzés; mesterképzések; oktatás, tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; parapszichológus coach képzés; parapszichológus képzés;

parapszichológus magister képzés; parapszichológus mentor képzés; parapszichológus mester képzés;
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parapszichológus oktatás; parapszichológus szupervízor képzés; parapszichológus tanárképzés; parapszichológus

team-go képzés; parapszichológus továbbképzések; parapszichológusok képzése; parapszichológusok oktatása;

spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; szervezetfejlesztő

képzések; tanárképzési szolgáltatások; tanárok képzése; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési

 tanfolyamok szervezése.

 ( 111 )  231.741

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03804

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Csordás Balázs, Nemeshany (HU)

 Sinkó Csaba, Magyarpolány (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Élő horgászcsalikkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászcsalik, etetőanyagokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; horgászcsali-dobozokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászcsalikkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelésekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfogókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

horgászkésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászszékek, ernyők, ágyak, sátrakkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgász-szettekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; horgászzsinór-vágókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházati cikkek

 és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.742

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03799

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Jaskó Dániel, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Taxi szolgáltatások; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxifuvar/taxival

 végzett szállítás; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás megszervezése; utasszállítás taxival.

 ( 111 )  231.743

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 03537

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.746

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03820

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Urban Store, s.r.o., Praha (CZ)

 ( 740 )  Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  231.747

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03826

 ( 220 )  2019.12.17.

 ( 732 )  TRADING OF OCCUPATIONAL PRODUCT, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.748
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 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03832

 ( 220 )  2019.12.18.

 ( 732 )  Brightdea Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; IT-szolgáltatások

menedzsmentje [ITSM]; internetbiztonsági szaktanácsadás; kutatás az információtechnológia területén; kutatás az

adatfeldolgozó technológia területén; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítástechnikai módszerek,

algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítógépes rendszerek fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és

programozása; számítógéprendszerek figyelése biztonsági céllal; személyes azonosító adatok elektronikus

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; technológiák kifejlesztése

elektronikus hálózatok védelmére; adatfeldolgozással kapcsolatos műszaki tanácsadás; az e-kereskedelem

területén használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; digitális adatok letöltésével kapcsolatos

technikai szolgáltatások; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; információtechnológiai szaktanácsadás; számítástechnikai tanácsadás; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógép-biztonsági konzultáció; programok fejlesztése; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok tervezése számítógépekhez; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások;

számítógépek programozása; számítógépes kódok tervezése; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok frissítése; számítógépes programok karbantartása; számítógépes

 programok készítése; számítógépprogramok írása.

 ( 111 )  231.749

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03677

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Vadvirág Alapítvány a Sérült Gyermekek Integrációjának Támogatására, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.750

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03678

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Mikrokén

 ( 511 ) 1    Ammóniumklorid-tartalmú trágyák; ammóniumnitrát-tartalmú trágyák; ammóniumszulfát-tartalmú trágyák;

antioxidánsokat tartalmazó trágyák; ásványi készítmények növényi tápanyagként történő felhasználásra; ásványi
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termékek növénytermesztéshez; ásványi trágyázási készítmények; bakteriális készítmények mezőgazdasági

használatra; bakteriológiai készítmények kertészeti használatra; baktériumkészítmények kertészeti használatra;

biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; csávázóanyagok (vető) magokhoz; dupla vagy tripla

szuperfoszfát műtrágya; erdészetben használt vegyszerek; erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő,

gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; felületaktív vegyi anyagok kertészeti használatra; felületaktív vegyi

anyagok mezőgazdasági használatra; felületaktív vegyi anyagok erdészeti használatra; folyékony foszfát

kertészeti termények leveleire történő felvitelre; folyékony foszfát mezőgazdasági termények leveleire történő

felvitelre; gyomirtó szerekben használt vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hínár alapú

talajkondicionáló termékek; hínár kivonat trágyaként történő használatra; hormonok zöldségek és gyümölcsök

érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra]; hozamnövelő szerek

zöldségekhez; kalcium-foszfát; kalcium-nitrát; kalcinált kálium trágya; kalcium szuperfoszfát trágyák; kálium

műtrágyák; karbamid műtrágyák; kártevőirtókban használt vegyszerek; kártevőirtó összetételekben használt

vegyszerek; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kémiai műtrágyák; kertészetben használt

vegyszerek; kertészeti vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével;

készítmények növények kórokozók elleni védelmére; komplex műtrágyák; lombtalanítók; magnézium-klorid;

magnézium-szulfát; mangántrágya; mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; mikroorganizmusok hozzáadásával készült trágyázószerek;

mikroorganizmusok növények növekedésének stimulálására; nitrogénes műtrágyák; nitrogént és magnéziumot

tartalmazó műtrágyák; növekedésstimulálók, növekedésserkentők [kivéve orvosi vagy állatgyógyászati

használatra]; növekedésszabályozók növények részére; növények növekedését szabályozó szerek mezőgazdasági

használatra; növényi betegségek kezelésére szolgáló vegyipari termékek; növényi hormonok (fitohormonok);

növényi növekedésszabályozók; növénytápláló készítmények; növényvédő vegyszerek [nem gombaölők,

gyomirtók, növényirtók, rovarirtók és parazitaölők]; rovar növekedésszabályozók gyártásához használt

vegyszerek; szintetikus műtrágyák; szőlőbetegségek megelőzésére szolgáló vegyszerek; talajjavító szerek; tengeri

algából készült mezőgazdasági trágya; tengeri összetevőkből készült trágyák; tengeri trágyák; vegyi

 készítmények a gabonát megtámadó betegségek megelőzéséhez.

5    Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; bio rovarirtó szerek háztartási használatra; biocidok; biológiai

rovarirtók mezőgazdasági célokra; biológiai gombaölő szerek; biológiai gyomirtó szerek; erdészeti gombairtó

vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti rovarirtó vegyszerek; fonálféregölő szerek; fungicid

[gombaölő] gombás anyagok; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra;

gyomirtásra szolgáló készítmények; gyomirtó szerek, herbicidek; gyomirtószer mezőgazdasági használatra;

kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; mezőgazdasági

féregirtók, rovarirtók; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtók

mezőgazdasági használatra; rovarok növekedését szabályozó szerek; szintetikus biocidok; szőlőbetegségek

 kezelésére szolgáló vegyszerek; talajfertőtlenítő készítmények; természetes biocidok.

 ( 111 )  231.751

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03685

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
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 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  231.752

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03686

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  231.753

 ( 151 )  2020.06.22.
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 ( 210 )  M 19 03697

 ( 220 )  2019.12.05.

 ( 732 )  Szabadfi Szabolcs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyárfás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  231.754

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 20 00019

 ( 220 )  2020.01.06.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök.

 ( 111 )  231.757

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 20 00037

 ( 220 )  2020.01.08.

 ( 732 )  TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Szladics Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.758

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 20 00038

 ( 220 )  2020.01.08.

 ( 732 )  TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Szladics Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.759

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 20 00042
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 ( 220 )  2020.01.08.

 ( 732 )  Dávid Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  MyoCross

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 41    Felnőttképzés; felnőttoktatás; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási és tanítási

 szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.

  44    Masszázs; masszázs szolgáltatások.

A rovat 245 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 19 02365

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Thor

 ( 511 ) 1    Alkaloidok mezőgazdasági használatra; anyagok, szubsztanciák talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság];

bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra;

biológiai adalékok növényzet átalakításához mezőgazdasági takarmánnyá; felületaktív anyagok mezőgazdasági

féregirtókkal kapcsolatos használatra; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra; folyadéktároló

polimerek mezőgazdasági használatra; folyékony foszfát mezőgazdasági termények leveleire történő felvitelre;

kalcium-peroxid mezőgazdasági használatra; korom ipari vagy mezőgazdasági célokra; kőzetrostok

mezőgazdasági használatra; mész mezőgazdasági használatra; mészkőgranulátum mezőgazdasági célokra;

mészkőpor mezőgazdasági célokra; mezőgazdaságban használt vegykezelt tőzeg; mezőgazdaságban használt

vegyszerek; mezőgazdasági kártevőirtásra használt ragasztóanyagok; mezőgazdasági kártevőirtásra használt

bevonatos ragasztóanyagok; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági mész;

mezőgazdasági műtrágyák; mezőgazdasági savak; mezőgazdasági vegyszerek; mezőgazdasági vegyszerek,

kivéve a gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; mulcs mezőgazdasági környezetek

talajjavítására; növények növekedését szabályozó szerek mezőgazdasági használatra; nyomelemek

mezőgazdasági használatra; polimerek mezőgazdasági vegyi anyagok gyártásához; szervetlen peroxidok

mezőgazdasági használatra; szubsztrátumok mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; szubsztrátumok

talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság]; talajjavítókmezőgazdasági használatra; talajjavítók mezőgazdasági

célokra; talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének fokozására; talajkondicionáló

készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének szabályozására; tápanyagok [trágyák] folyadék

formájában, mezőgazdasági használatra; tengeri algából készült mezőgazdasági trágya; vegyi segédanyagok

mezőgazdasági használatra; vegyszerek a mezőgazdasági vegyészeti iparágban való felhasználásra [nem

gombaölők, gyomirtók, növényirtók, rovarirtók, parazitaölők]; vegyszerek és természetes anyagok keverékei,

mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vetőmag gének mezőgazdasági termeléshez; állati trágya;

ammónia ipari célokra; ammónia ipari célra [illó alkália]; ammónium-nitrát; ammóniumklorid-tartalmú trágyák;

ammóniumnitrát-tartalmú trágyák; ammóniumszulfát-tartalmú trágyák; antioxidánsokat tartalmazó trágyák;

ásványi trágyázási készítmények; ásványi termékek növénytermesztéshez; bakteriológiai készítmények kertészeti

használatra; bakteriológiai készítmények erdészeti használatra; baktériumkészítmények erdészeti használatra;

baktériumkészítmények kertészeti használatra; biológiai adalékok növényzet átalakításához silótakarmánnyá;

biológiai adalékok termény komposzttá alakításához; biológiai oltóanyagok, nem gyógyászati használatra;

biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; biotrágyák; biotrágyák magkezelésre; biotrágyák

talajkezelésre; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek [trágyák]; csírázásgátlók [csírázásgátló

anyagok]; dupla szuperfoszfát műtrágyák; dupla vagy tripla szuperfoszfát műtrágya;duzzasztott agyag

hidroponikus növénytermesztéshez [szubsztrátumok]; duzzasztott agyag hidroponikus növénytermesztéshez

[szubsztrátum]; erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket;

erdészeti vegyszerek, gombairtók, gyomirtók, rovarirtók és parazitaölő szerek kivételével; erdészeti vegyszerek,

kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; fejtrágyák gyephez; fejtrágyák [humusz] gyephez;

felületaktív vegyi anyagok kertészeti használatra; felületaktív vegyi anyagok erdészeti használatra; folyékony

foszfát kertészeti termények leveleire történő felvitelre; folyékony trágya; folyékony trágyahelyettesítők;

folyékony trágyák; foszfátok takarmányiparban történő felhasználásra; foszfátok [trágyák]; fűtrágyák; füvön vagy

füves területeken használatos trágyák; gyökerezést elősegítő ültetési, palántázási adalékanyagok; gyomirtó

szerekben használt vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hormonok gyümölcsök érésének
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elősegítésére; hormonok zöldségek és gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy

állatorvosi használatra]; hozamnövelő szerek zöldségekhez; humuszos fejtrágya; kainit; kalcinált kálium trágya;

kalcium-ciánamid [trágya]; kalcium-ciánamidok; kalcium-foszfát; kalcium-nitrát; kalcium-peroxid erdészeti

használatra; kalcium-peroxid kertészeti használatra; kalcium szuperfoszfát trágyák; kalciumfoszfát;

kalciumszilikát-trágyák; kálium; kálium-bioxalát; kálium-klorid trágyák; kálium műtrágyák; kálium-szulfát;

kálium-szulfát trágyák; karbamid-formaldehid gyanták; karbamid műtrágyák; karbolnövényvédelmi használatra;

kártevőirtó összetételekben használt vegyszerek; kártevőirtó szerek gyártásában köztes anyagként használt

vegyszerek; kártevőirtókban használt vegyszerek; kelátozott anyagok növények levélzetének pótlásához;

kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kémiai

műtrágyák; kémiailag átalakított keveréktrágyák; kertészetben használt vegyszerek; kertészeti célokra használt

gázok; kertészeti tápanyagok [műtrágyák]; kertészeti vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő

szerek kivételével; kertészeti vegyszerek [nem gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarirtó, parazitaölő szerek];

készítmények növények kórokozók elleni védelmére; kevert foszfát műtrágyák; kevert szuperfoszfát műtrágyák;

kevert trágyák; komplex műtrágyák; komposzt, trágyák, műtrágyák; komposztok kertészeti táptalajokhoz; lassan

oldódó trágyakeverékek; levélhumusz, avar [trágya]; levélhumusz, komposzt; lombtalanítók; lombtápok; lúgkő,

kálisó; lúgos káliumvegyületek [kálisó, kálium-karbonát]; magnézium-klorid; magnézium-szulfát; mangántrágya;

mikroorganizmusok növények növekedésének stimulálására; mulcs kertészeti környezetek talajjavítására;

műtrágyák, gyeptrágyák, fűtrágyák; műtrágyák háztartási használatra; nátrium-klorát; nátrium-molibdát;

nátrium-nitrát trágya; nitrogén biotrágyák; nitrogénes műtrágyák; nitrogént és magnéziumot tartalmazó

műtrágyák; nitrogénvegyületekből álló műtrágyák; növekedésstimulálók, növekedésserkentők [kivéve orvosi

vagy állatgyógyászati használatra]; növekedésszabályozók növények részére;növények leveleinek sárgulását

megakadályozó vas-szulfátok; növények növekedését elősegítő, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények;

növények növekedését szabályozó, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények; növények növekedését

szabályozó készítmények; növényeken okozott környezeti károk kezelésére szolgáló vegyszerek; növényekhez,

terméshez gyors növekedési periódusok során használt lombtrágyák; növényekhez, terméshez stresszes

periódusok során használt lombtrágyák; növényerősítő készítmények; növényi betegségek kezelésére szolgáló

vegyipari termékek; növényi hormonok (fitohormonok); növényi növekedésszabályozók; növényi

szubsztrátumok; növénytápláló készítmények; növénytartósító szerek; növényvédő vegyszerek [nem gombaölők,

gyomirtók, növényirtók, rovarirtók és parazitaölők]; nyomelem készítmények növények részére; nyomelem tápok

növények részére; nyomelemek kertészeti használatra; porelnyomó vegyszerek gabonához, gabonaszemekhez;

rovar növekedésszabályozók gyártásához használt vegyszerek; rovarölő szerek gyártásához használt vegyszerek;

sók [trágyák]; szabályozott felszabadulású trágyák kertészkedéshez; szerves anyagokkal dúsított

komposzt-keverékek; szerves komposzt anyagok [trágyák]; szerves komposztok; szerves talajjavító porok és

készítmények; szerves trágyák; szervestrágyák; szervetlen peroxidok kertészeti használatra; szervetlen peroxidok

erdészeti használatra; szervetlen trágyák, műtrágyák; szintetikus műtrágyák; szőlőbetegségek megelőzésére

szolgáló vegyszerek; szubsztanciák növények növekedésének szabályozására; szubsztanciák növények

növekedésénekelősegítésére; szuperfoszfátok [műtrágyák]; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek;

talajba oltható talajkondicionáló szerek, magok vetésének előkészítésére [nem sterilizáló]; talajjavító adalékok;

talajjavító adalékok [trágyázás]; talajjavító anyagok, szerek; talajjavító szerek; talajjavító vegyi termékek;

talajjavítók kertészeti célokra; talajjavítók kertészeti használatra; talajkezelésre szolgáló vegyipari készítmények;

talajkondicionáló anyagok [nem sterilizálás]; talajkondicionáló készítmények kertészeti termékek növekedésének

szabályozására; talajkondicionáló készítmények kerti termékek növekedésének fokozására; talajkondicionáló

készítmények kertészeti termékek növekedésének fokozására; talajkondicionáló készítmények kerti termékek

növekedésének szabályozására; talajkondicionáló készítmények; talajkondicionáló szerek [nem sterilizáló];

talajkondicionáló termékek [nem csírátlanítók]; talajkondicionáló termékek; talajkondicionáló vegyszerek [nem

sterilizáló]; talajkondicionáló vegyszerek; talajkondicionálók; talajmódosítók, talajjavítók; talajtrágyák,

műtrágyák; tápanyagok növények részére; tápanyagok növények számára; tápanyagok növényeknek; tengeri

összetevőkből készült trágyák; tengeri trágyák; tengerimoszat-kivonat növények növekedésének serkentésére;
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terméshozam-növelő szerek; természetes és szintetikus növényi táptalajok; termesztett növényekhez használt

mikrotápanyagok; trágyák és műtrágyák; trágyák, műtrágyák; trágya keverékek, műtrágya keverékek; vegyi

adalékanyagok gombaölő szerekhez; vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; vegyi készítmények agabonát

megtámadó betegségek megelőzéséhez; vegyi készítmények magok kezeléséhez; vegyi segédanyagok erdészeti

használatra; vegyi segédanyagok kertészeti használatra; vegyi talajkondicionálók; vegyi termékek gyomok

növekedésének megakadályozására; vegyszerek és természetes anyagok keverékei kertészeti trágyákként történő

felhasználásra; vetőmag kezelő készítmények tartósításhoz; vetőmag tartósító anyagok; vetőmagok bevonására

használt vegyszerek [a gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek, parazitaölő szerek kivételével];

 zöldségfélék csírázását gátló termékek.

5    Algaölő szerek mezőgazdasági célokra; atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biológiai rovarirtók

mezőgazdasági célokra; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra;

mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; rovarirtók mezőgazdasági használatra; atkairtó szerek; atkairtók; atkaölő

szerek ipari célokra; biocidok; biológiai gombaölő szerek; biológiai gyomirtó szerek; dohánykivonatok [rovarirtó

szerek]; erdészeti gombairtó vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti parazitairtó vegyszerek;

erdészeti rovarirtó vegyszerek; féregirtó szerek; féregirtók; féregriasztó készítmények; féregriasztók pázsiton,

gyepen való használatra; fonalféregirtó szerek; fonálféregölő szerek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok;

füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; gombaölő

készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek kártevők irtására; gombaölő szerek kertészeti

használatra; gyomirtásra szolgáló készítmények; gyomirtó szerek, herbicidek; gyomirtók; gyomirtók otthoni

használatra; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; készítmények talajfertőtlenítéshez; lárvairtó szerek;

meztelen csigák irtására szolgáló szerek; puhatestűirtók; rovarirtó készítmények; rovarirtó szerek, inszekticidek;

rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtó termékek; rovarirtók háztartási használatra; rovarok irtására szolgáló

szerek; rovarok növekedését szabályozó szerek; rovarokat vonzó anyagok; rovarriasztó készítmények;

rovarriasztók; szintetikus biocidok; szőlőbetegségek kezelésére szolgálóvegyszerek; talajfertőtlenítő

készítmények; természetes biocidok; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények kártevőirtásra, féregirtásra; vegyi készítmények növényvédelmi célokra; viselkedésmódosító

 vegyszerek kártevők elleni védekezéshez.

 ( 210 ) M 19 02464

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  Kultik Mozihálózat Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 02761

 ( 220 ) 2019.09.13.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PREVELON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 223.914

 ( 732 ) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  121.931

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  121.938

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  122.029

 ( 732 )  Vale Inco Limited, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  122.030

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  122.066

 ( 732 )  William Grant & Sons Limited, Dufftown, Skócia (GB)

 ( 111 )  122.159

 ( 732 )  J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

 ( 111 )  122.894

 ( 732 )  Alpine Electronics, Inc., Tokió (JP)

 ( 111 )  125.077

 ( 732 )  Michael Leier KG, Horitschon (AT)

 ( 111 )  129.916

 ( 732 )  Bracco Suisse S.A., Cadempino (CH)

 ( 111 )  130.037

 ( 732 )  KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  130.050

 ( 732 )  Anaerobicos S.R.L., San Martin, Buenos Aires (AR)

 ( 111 )  130.430

 ( 732 )  Aptiv Technologies Limited, St. Michael (BB)

 ( 111 )  130.509

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.515

 ( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio

 (US)

 ( 111 )  130.554

 ( 732 )  HOTEL-CARBONA GYÓGYSZÁLLODA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Hévíz (HU)

 ( 111 )  130.564

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  130.608

 ( 732 )  Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  130.998

 ( 732 )  Takaso Rubber Products Sdn Bhd , Muar, Johor (MY)

 ( 111 )  131.300

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.568

 ( 732 )  NIHON NOHYAKU CO., LTD., Tokyo (JP)

 ( 111 )  131.746

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.877

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.959

 ( 732 )  KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as KAO CORPORATION, TOKIÓ 103 (JP)

 ( 111 )  131.989

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.990

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.991

 ( 732 )  WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  131.994

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  132.028

 ( 732 )  Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  132.035

 ( 732 )  Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  135.702

 ( 732 )  WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  140.037

 ( 732 )  SONY CORPORATION, Tokyo (JP)

 ( 111 )  155.254

 ( 732 )  AVON Products, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  163.662

 ( 732 )  Guo Qingsheng, Budapest (HU)

 ( 111 )  164.365
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 ( 732 )  Shire International Licensing BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  164.769

 ( 732 )  HOME OF LIVING BRANDS (PTY) LTD., Faurways, Johannesburg, Gauteng 2055 (ZA)

 ( 111 )  165.223

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.286

 ( 732 )  Widetech Manufacturing Sdn. Bhd., Bayan Lepas, Penang (MY)

 ( 111 )  165.822

 ( 732 )  Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  165.823

 ( 732 )  Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  165.826

 ( 732 )  Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  165.955

 ( 732 )  CHEMOSTART Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  165.962

 ( 732 )  CANON KABUSHIKI KAISHA, Ohta-ku,Tokió (JP)

 ( 111 )  166.131

 ( 732 )  FRITO LAY (Hungary) Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  166.195

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  166.299

 ( 732 )  Vámos Attila, Szentendre (HU)

 ( 111 )  166.670

 ( 732 )  CHEMOSTAR Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  166.671

 ( 732 )  CHEMOSTART Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  166.672

 ( 732 )  CHEMOSTART Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  166.793

 ( 732 )  MKSZN Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.800

 ( 732 )  MKSZN Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.040

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)
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 ( 111 )  167.615

 ( 732 )  LEAR Corporation, Southfield, Michigan (US)

 ( 111 )  167.924

 ( 732 )  TOAGOSEI Co., Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  168.089

 ( 732 )  CANON KABUSHIKI KAISHA, Tokió (JP)

 ( 111 )  168.669

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC (Delaware államban bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  168.781

 ( 732 )  QUICK Restaurants, in Short Quick, Brussels (BE)

 ( 111 )  169.062

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  169.063

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  169.113

 ( 732 )  VITAPLUS Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  169.482

 ( 732 )  VITAPLUS Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  169.858

 ( 732 )  Polycom, Inc., Pleasanton, California (US)

 ( 111 )  169.893

 ( 732 )  Bliss World LLC (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  169.917

 ( 732 )  THX Ltd., San Francisco, California 94111 (US)

 ( 111 )  170.629

 ( 732 )  Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Abony (HU)

 ( 111 )  171.005

 ( 732 )  Ásványi Tibor, Kimle (HU)

 ( 111 )  171.101

 ( 732 )  Shiseido Company Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  171.110

 ( 732 )  Shiseido Company Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  171.122

 ( 732 )  WPP Luxembourg Gamma Sarl, Luxembourg (LU)
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 ( 111 )  172.390

 ( 732 )  Beiersdorf AG, Hamburg (DE)

 ( 111 )  172.700

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  173.770

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 111 )  200.129

 ( 732 )  Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)

 ( 111 )  200.387

 ( 732 )  Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)

 ( 111 )  200.484

 ( 732 )  Dienes György, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.803

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.963

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 111 )  201.031

 ( 732 )  Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)

 ( 111 )  201.087

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 111 )  201.098

 ( 732 )  Parador Sörmester Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  201.159

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.489

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.525

 ( 732 )  Bonitás Első Ingatlan Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.683

 ( 732 )  Bonitás Első Ingatlan Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.832

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.833

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.850
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 ( 732 )  Phylazonit Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  201.881

 ( 732 )  ECONET Kereskedelmi és Ipari Szolgaltató Kft., Sárvár (HU)

 ( 111 )  201.907

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.966

 ( 732 )  Üdvhadsereg Szabadegyház - Magyarország, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.077

 ( 732 )  Ági Wellness Kft., Pilismarót (HU)

 ( 111 )  202.134

 ( 732 )  Central Drinks Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  202.157

 ( 732 )  GORDYUS HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.217

 ( 732 )  Campona Shopping Center Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.308

 ( 732 )  Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.911

 ( 732 )  National Instruments Corporation, Austin, Texas (US)

 ( 111 )  202.939

 ( 732 )  Bartucz György, Budapest (HU)

 Fehér László, Fót (HU)

 Hortobágyi Márk, Ecser (HU)

 Wittmann Róbert, Badacsonytomaj (HU)

 ( 111 )  202.964

 ( 732 )  Bramac Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  202.974

 ( 732 )  Skyfilm Production Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.082

 ( 732 )  Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.104

 ( 732 )  Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.108

 ( 732 )  Zatureczki Pál Zoltán, Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  203.191
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 ( 732 )  ATOLL Technologies Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.222

 ( 732 )  Cosmos 98 Kft., Nyirád (HU)

 ( 111 )  203.467

 ( 732 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  203.818

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  203.820

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  203.849

 ( 732 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  204.236

 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  204.353

 ( 732 )  Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.435

 ( 732 )  Pahang Pharmacy SDN.BHD. (Compani No. 10826-K), 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan (MY)

 ( 111 )  204.606

 ( 732 )  KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.275

 ( 732 )  H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty Ltd, Brooklyn, Victoria (AU)

 ( 111 )  211.158

 ( 732 )  CLARO S.A., Sao Paulo SP (BR)

 ( 111 )  220.595

 ( 732 )  Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd., Jiang Gan Zone, Hangzhou, Zhejiang Province (CN)

A rovat 114 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  130.050

 ( 732 )  Anaerobicos S.R.L., San Martin, Buenos Aires (AR)

 ( 111 )  168.669

 ( 732 )  PF Consumer Healthcare 1 LLC (Delaware államban bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  196.276

 ( 732 )  Albert Tamás, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.822

 ( 732 )  Kolor Pont Kft., Ócsa (HU)

 ( 111 )  200.484

 ( 732 )  Dienes György, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.525

 ( 732 )  Bonitás Első Ingatlan Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.683

 ( 732 )  Bonitás Első Ingatlan Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.907

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.471

 ( 732 )  Kolor Pont Kft., Ócsa (HU)

 ( 111 )  207.656

 ( 732 )  Kolor Pont Kft., Ócsa (HU)

 ( 111 )  208.597

 ( 732 )  Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.607

 ( 732 )  Kolor Pont Kft., Ócsa (HU)

 ( 111 )  211.025

 ( 732 )  IP Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.065

 ( 732 )  Kolor Pont Kft., Ócsa (HU)

 ( 111 )  212.663

 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.454

 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  215.586

 ( 732 )  Netadex FZE, Ras Al Khaimah (AE)

 ( 111 )  215.921

 ( 732 )  Kolor Pont Kft., Ócsa (HU)

 ( 111 )  217.849

 ( 732 )  DJV Projekt Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  218.175

 ( 732 )  HUNRisk.hu Biztosításközvetítő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.176

 ( 732 )  HUNRisk.hu Biztosításközvetítő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.006

 ( 732 )  Stühmer Kft., Maklár (HU)

 ( 111 )  222.888

 ( 732 )  Gulyás Tímea, Mezőberény (HU)

 ( 111 )  223.795

 ( 732 )  IP Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.841

 ( 732 )  IP Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.912

 ( 732 )  IP Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.232

 ( 732 )  Hrivnák Tünde Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 111 )  227.176

 ( 732 )  IP Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  228.066

 ( 732 )  IP Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  228.068

 ( 732 )  IP Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  228.579

 ( 732 )  Hrivnák Tünde Zsuzsanna, Budapest (HU)

A rovat 31 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  119.313
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 ( 732 )  OMRON Corporation, Kyoto-shi, Kyoto (JP)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  122.030

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  129.916

 ( 732 )  Bracco Suisse S.A., Cadempino (CH)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  130.430

 ( 732 )  Aptiv Technologies Limited, St. Michael (BB)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  138.830

 ( 732 )  OMRON Corporation, Kyoto-shi, Kyoto (JP)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  163.662

 ( 732 )  Guo Qingsheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  166.131

 ( 732 )  FRITO LAY (Hungary) Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  171.101

 ( 732 )  Shiseido Company Ltd., Tokió (JP)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  171.110

 ( 732 )  Shiseido Company Ltd., Tokió (JP)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  171.122

 ( 732 )  WPP Luxembourg Gamma Sarl, Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.467

 ( 732 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  203.849

 ( 732 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  204.236

 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  204.353

 ( 732 )  Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  211.158

 ( 732 )  CLARO S.A., Sao Paulo SP (BR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  212.491

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  119.313

 ( 732 )  OMRON Corporation, Kyoto-shi, Kyoto (JP)

 ( 111 )  122.030

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  129.916

 ( 732 )  Bracco Suisse S.A., Cadempino (CH)

 ( 111 )  130.430

 ( 732 )  Aptiv Technologies Limited, St. Michael (BB)

 ( 111 )  138.830

 ( 732 )  OMRON Corporation, Kyoto-shi, Kyoto (JP)

 ( 111 )  166.131

 ( 732 )  FRITO LAY (Hungary) Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  171.101

 ( 732 )  Shiseido Company Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  171.110

 ( 732 )  Shiseido Company Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  171.122

 ( 732 )  WPP Luxembourg Gamma Sarl, Luxembourg (LU)

 ( 111 )  203.467

 ( 732 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  203.849

 ( 732 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  204.236
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 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  211.158

 ( 732 )  CLARO S.A., Sao Paulo SP (BR)

 ( 111 )  212.491

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  129.916

 ( 732 )  Bracco Suisse S.A., Cadempino (CH)

 ( 111 )  130.508

 ( 732 )  WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.509

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  131.568

 ( 732 )  NIHON NOHYAKU CO., LTD., Tokyo (JP)

 ( 111 )  131.991

 ( 732 )  WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  135.702

 ( 732 )  WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  164.365

 ( 732 )  Shire International Licensing BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  167.113

 ( 732 )  WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  169.893

 ( 732 )  Bliss World LLC (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  169.917

 ( 732 )  THX Ltd., San Francisco, California 94111 (US)

 ( 111 )  170.312

 ( 732 )  Amundi Pioneer Asset Management USA, Inc., Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  171.122

 ( 732 )  WPP Luxembourg Gamma Sarl, Luxembourg (LU)

 ( 111 )  201.850

 ( 732 )  Phylazonit Kft., Nyíregyháza (HU)
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 ( 111 )  201.966

 ( 732 )  Üdvhadsereg Szabadegyház - Magyarország, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.308

 ( 732 )  Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.939

 ( 732 )  Bartucz György, Budapest (HU)

 Fehér László, Fót (HU)

 Hortobágyi Márk, Ecser (HU)

 Wittmann Róbert, Badacsonytomaj (HU)

 ( 111 )  203.082

 ( 732 )  Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.104

 ( 732 )  Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.620

 ( 732 )  Szente-Varga Bálint Donát, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.275

 ( 732 )  H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty Ltd, Brooklyn, Victoria (AU)

 ( 111 )  211.158

 ( 732 )  CLARO S.A., Sao Paulo SP (BR)

A rovat 21 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 19 02529

 ( 731 )  Lenkey Ákos, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 20 00324

 ( 731 )  USA Medical Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 210 )  M 20 00716

 ( 731 )  Szombathy-Groskó Zsuzsa, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 19 00870

 ( 731 )  Skyboard Média Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 19 03810

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 20 00203

 ( 731 )  Lease Work Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Bodó Gergely, Nyíregyháza

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - védjegybejelentéseket érintő közlemények

M1528



NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.203.264

 ( 541 )  VETSCAN

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.479.249

 ( 541 )  MEDICOM

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.497.712

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 35

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.359

 ( 541 )  v2food

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.402

 ( 541 )  ZAMZAR

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.407

 ( 541 )  AUTOBOT

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.418

 ( 541 )  BOZON
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 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.423

 ( 541 )  ACUSTIC

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.427

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.444

  

( 546 )

 ( 511 )  21, 35

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.463

 ( 541 )  BRAVO

 ( 511 )  29-30, 32-33

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.528

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.576

  ( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2020.03.19.
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 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.671

  

( 546 )

 ( 511 )  29-31, 35

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.709

 ( 541 )  Horton International

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.735

  ( 546 )

 ( 511 )  10, 35

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.764

 ( 541 )  VIVID

 ( 511 )  9, 39, 42

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.769

 ( 541 )  FLEXLOADER

 ( 511 )  7, 9

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.812

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 25, 41

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.869

 ( 541 )  NutriBalance Repair

 ( 511 )  3
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 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.911

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 35

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.937

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 35

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.946

 ( 541 )  BERENDUS

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.949

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 18, 35-37, 39, 42

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.520.956

 ( 541 )  FLOCENTO

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.521.058

  
( 546 )

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020
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 ( 111 )  1.521.144

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 35

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.521.170

 ( 541 )  Apaviva

 ( 511 )  1, 35

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.521.270

 ( 541 )  ZENmbr

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.521.322

  

( 546 )

 ( 511 )  39, 41

 ( 580 )  2020.03.19.

 ( 450 )  GAZ 10/2020

 ( 111 )  1.521.350

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.521.370

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.521.374

  
( 546 )
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 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.521.422

 ( 541 )  Nitriva

 ( 511 )  1, 31, 35

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.521.461

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.521.637

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.521.729

 ( 541 )  easy by tilo

 ( 511 )  19, 27

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.521.730

  

( 546 )

 ( 511 )  19, 27

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.521.802

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.521.835
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( 546 )

 ( 511 )  30, 35, 43

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.522.085

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 21, 25

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.522.133

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.522.139

 ( 541 )  CALA

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.522.170

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.522.325

 ( 541 )  PUSR

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.522.413
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( 546 )

 ( 511 )  31-32, 34

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.522.416

  ( 546 )

 ( 511 )  38, 42, 45

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

 ( 111 )  1.522.478

 ( 541 )  ELLOS

 ( 511 )  3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 25-27, 35-36

 ( 580 )  2020.03.26.

 ( 450 )  GAZ 11/2020

A rovat 48 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  482.855

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  716.179

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  852.428

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.015.422

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.344.844

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.361.021

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.443.585

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.445.045

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.492.428

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.497.349

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.497.353

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.497.476

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.497.477

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.497.588

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.497.595

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.497.598

 ( 151 )  2020.06.01.
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 ( 111 )  1.498.109

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.123

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.126

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.247

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.287

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.415

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.435

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.464

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.551

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.599

 ( 151 )  2020.06.01.

 ( 111 )  1.498.743

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.498.744

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.498.931

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.498.934

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.498.935

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.498.952

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.498.955

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.498.959
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 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.044

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.055

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.183

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.281

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.317

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.427

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.441

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.452

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.487

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.582

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.596

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.667

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.692

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 111 )  1.499.822

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.499.832

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.499.834

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.499.884

 ( 151 )  2020.06.16.
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 ( 111 )  1.499.897

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.499.932

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.069

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.092

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.134

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.290

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.327

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.362

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.429

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.451

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.516

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.673

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.680

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.727

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.770

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.809

 ( 151 )  2020.06.16.

 ( 111 )  1.500.956

 ( 151 )  2020.06.16.
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 ( 111 )  1.500.995

 ( 151 )  2020.06.16.

A rovat 69 darab közlést tartalmaz. 
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történő kézbesítés

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 13 80111 / 9

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: The Culture Trip Ltd, 16-25 Bastwick Street, London EC1V 3PS

 (GB)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 14 66298 / 11

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés oltalmának elismerése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest, 1138 Népfürdő u.22.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: D 20 00038 / 4

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dévity István, Budapest, 1043 Kassai u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 12 769689 / 13

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., Csomád, 2161

 Verebeshegy utca 11. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01125 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ConAction Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Gödöllő, 2100 Pf. 106.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01171 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. DERM EQUIPMENT Kozmetikai Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Kecskemét, 6000 Szabadság tér 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01212 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss László, Budapest, 1143 Ilka u. 61. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01288 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.,

 Debrecen, 4031 Köntösgátsor 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01378 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: AR-PR Szoftver- és Hardverfejlesztő Kft., Budapest, 1126

 Királyhágó tér 8-9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01539 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Debreczeni Tibor ügyvéd, Szeged, 6724 Cserzy M. u. 35. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01540 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Debreczeni Tibor ügyvéd, Szeged, 6724 Cserzy M. u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01556 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Seenger Pál, DR. SEENGER Ügyvédi Iroda, Budapest, 1539

 Postafiók 662. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01582 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  V.P.98 Kft., Szentendre, 2000 Hamvas Béla utca 12. fszt. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01706 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Han Gaihong, Budapest, 1035 Szél u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01743 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Unginé dr. Deák Krisztina, Deák és Várnai Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1119 Petzvál József u. 56. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01743 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Unginé dr. Deák Krisztina, Deák és Várnai Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1119 Petzvál József u. 56. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01835 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Drávucz András, Jenő, 8146 Köztársaság u. 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01838 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Révész Bálint, Budapest, 1051 Vigadó tér 1. (HU)

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Budapest, 1051 Vigadó tér 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 01949 / 27

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mona Lisa Modellstúdió Kft., Eger, 3300 Ady Endre út 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02139 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.,

 Debrecen, 4031 Köntösgátsor 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02265 / 26

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ITAG Könyvelő Kft., Győr, 9022 Liszt F. u. 21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02265 / 30
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A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ITAG Építő és Beruházási Tanácsadó Kft., Győr, 9022 Liszt F. u.

 21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02774 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1056 Belgrád rakpart 13-15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04585 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Han Gaihong, Budapest, 1035 Szél u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04796 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest, 1137 Katona J. u. 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04869 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mayer Balázs, Budapest, 1156 Páskomliget u. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04883 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Grünfelder Antal, Pécs 15, 7615 Pf. 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04993 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Telegráf Kiadó Kft., Budapest, 1023 Bécsi út 3-5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05122 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: RAGTIME Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

 Győr, 9026 Bácsai u. 25. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05140 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gatter László, Budapest, 1055 Markó u. 27. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05244 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Telegráf Kiadó Kft., Budapest, 1023 Bécsi út 3-5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05321 / 26

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest, 1095 Lechner

 Ödön fasor 6. V. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05392 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ASHANINKA Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest,
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 1118 Pannonhalmi út 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05406 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brunáczky Levente, Budapest, 1188 Juharos sor 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05488 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Benisch Gabriella, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1056 Belgrád rkp. 13-15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05489 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest,

 1146 Hermina út 17. 4. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05526 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ingyenes Műsorújság Kft., Budapest, 1036 Lajos utca 74-76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05665 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MERX Kereskedelmi Kft., Budapest, 1136 Hegedűs Gyula u. 4.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05751 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest, 1051 Vigadó u.

 2. MAHART HÁZ, VI.em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 06323 / 18

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Zheng Dinggen, Budapest, 1139 Hajdú u. 17., III/21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03644 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest, 1068 Dózsa György út

 94. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00264 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érpatak, 4245 Zsindelyes tanya 1.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00301 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  AC&IP Control Kft., Miskolc, 3527 Besenyői u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00325 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ecoroll Hungária Kft., Budapest, 1112 Repülőtéri út 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00353 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest, 1149 Egressy út

 100. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00355 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Corvus Design Reklámügynökség, Budapest, 1149 Egressy út 100.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00421 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Etde Hungary Zrt., Győr, 9027 Pesti út 1/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00430 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Csákay Zoltán, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1011 Fő

 u.12. V. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00454 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  BIOMED Kft., Budapest, 1145 Szugló út 59. B. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00484 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Német Zoltán, Budapest, 1065 Révay u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00606 / 18

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kunos Andrea - MediaSales Kft., Budapest, 1061 Király u. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00624 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Holló Dóra, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest, 1066 Teréz

 krt. 46., Mark Center IV. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00652 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Ange-Pro Kft., Szigetszentmiklós, 2310 Szivárvány u. 4. 2. em. 8.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00684 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Helia-D Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest,

 1036 Nagyszombat u. 1. IV/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00728 / 6
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Corvus Design Reklámügynökség, Budapest, 1149 Egressy út 100.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00730 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kerényi János, Budapest, 1145 Amerikai út 37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00731 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kerényi János, Budapest, 1145 Amerikai út 37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00758 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét, 6000 Vágó u. 11.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00759 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  PrivateBank Hungary Zrt., Budapest, 1062 Andrássy út 126. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00772 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Antoni Tamás, Optirex Kft., Budapest, 1094 Liliom u. 50. I/14.

 (HU)

 Optirex Kft., Budapest, 1094 Liliom u. 50. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00773 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Antoni Tamás, Optirex Kft., Budapest, 1094 Liliom u. 50. I/14.

 (HU)

 Optirex Kft., Budapest, 1094 Liliom u. 50. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00778 / 16

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00778 / 17

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00779 / 15

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00779 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00780 / 16

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00780 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00782 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét, 6000 Vágó u. 11.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00785 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét, 6000 Vágó u. 11.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00789 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét, 6000 Vágó u. 11.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00790 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét, 6000 Vágó u. 11.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00810 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bionanoferm Kutató- és Fejlesztő Kft., Debrecen, 4032 Egyetem tér

 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00819 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest, 1113 Nagyszőlős

 u. 11-15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00819 / 8

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest, 1113 Nagyszőlős
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 u. 11-15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00820 / 8

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest, 1113 Nagyszőlős

 u. 11-15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00820 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest, 1113 Nagyszőlős

 u. 11-15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00874 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sprinter Futárszolgálat Kft., Budapest, 1211 Szabadkikötő út 4.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00878 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kocsis Júlia, Sopron, 9400 Várkerület 106. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00888 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Go-Investment 2008 Kft., Budapest, 1068 Városligeti fasor 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00922 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kocsis Gábor, Győr, 9012 Rózsa út 7. fsz. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00929 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Roczkó Zita, Budapest, 1134 Angyalföldi út 5. 3/14. (HU)

 Karabacak Celalettin, Budapest, 1203 Pusztakamarás u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00951 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sorosi Gyula, Budapest, 1075 Kazinczy u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00978 / 20

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Debrecen, 4031 Balmazújvárosi út 11. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00995 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Világi Gábor, Budapest, 1061 Székely M. u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00996 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Világi Gábor, Budapest, 1061 Székely M. u. 16. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00997 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Világi Gábor, Budapest, 1061 Székely M. u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00998 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Világi Gábor, Budapest, 1061 Székely M. u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01008 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Freidler Gábor, Dr. Freidler Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest, 1067

 Szondi u. 21. III/19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01016 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Credit Management System Kft., Budapest, 1112 Eper u. 33. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01019 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Rohrbeck István, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest, 1136 Balzac u.

 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01046 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nagy Dániel, Dr. Nagy Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054

 Szemere u. 23. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01050 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mona Hungary Kft., Budapest, 1037 Csillaghegyi út 32-34. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01051 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mona Hungary Kft., Budapest, 1037 Csillaghegyi út 32-34. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01057 / 17

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Boros András, Kecskemét, 6000 Görgey Artúr u. 15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01058 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Horváth Béla, dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék, 2072

 Petőfi S. u. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01059 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Horváth Béla, dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék, 2072

 Petőfi S. u. 6. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01060 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Horváth Béla, dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék, 2072

 Petőfi S. u. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01069 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt

 Felelősségű Társaság, Budapest, 1072 Klauzál utca 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01070 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Lokodi Csaba, Budapest, 1055 Falk Miksa u. 28. V/1.A. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01079 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1055

 Stollár Béla u. 14./a, fszt./1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01110 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Polygon Invest Információtechnológiai és Befektetési Kft.,

 Budapest, 1062 Váci út 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01111 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Polygon Invest Információtechnológiai és Befektetési Kft.,

 Budapest, 1062 Váci út 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01125 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Freidler Gábor, Dr. Freidler Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest, 1067

 Szondi u. 21. III/19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01139 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dokk Bistro Szórakoztató Kft., Budapest, 1033 Hajógyári sziget

 122. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01142 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Peltex-Ker Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza, 4400 Epreskert u. 42.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01144 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Peltex-Ker Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza, 4400 Epreskert u. 42.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01169 / 6
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest, 1016

 Orom u. 12. (HU)

 Alkotó-Tér Kft., Diósd, 2049 Katicabogár u. 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01172 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Jeles Judit, Csatai és Jeles Ügyvédi Iroda, Budapest, 1075 Károly

 krt. 3/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01173 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sleep Care Kft., Budapest, 1136 Pannónia u. 24. IV/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01178 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kárpátok Alapítvány-Magyarország, Eger, 3300 Mekcsey u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01183 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Wellmed Kft., Budapest, 1033 Flórián tér 6-9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01213 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Helia-D Kereskedelmi Kft., Budapest, 1036 Nagyszombat u. 1. IV.

 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01228 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.,

 Pécs, 7621 Király u. 23-25. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01229 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.,

 Pécs, 7621 Király u. 23-25. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01231 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Giltner Attila Gábor, Budapest, 1084 Déri Miksa u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01239 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Zámbó Tamás, Budapest, 1067 Szondi u. 21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01248 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Magrikné Horváth Krisztina, Budapest, 1072 Csányi u.7. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01249 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Rohrbeck István, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest, 1136 Balzac u.

 9. fsz. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01269 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Glamorous Kft., Budapest, 1123 Győri út 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01272 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szatmári Gyula, Budapest, 1086 Fiumei u. 24/c (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01275 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GreenSolar Equipment Manufacturing Kft., Budapest, 1054

 Szabadság tér 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01276 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GreenSolar Equipment Manufacturing Kft., Budapest, 1054

 Szabadság tér 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01285 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest, 1025

 Cseppkő köz 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01297 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Tomicsek Áruházlánc Kft., Dunaharaszti, 2330 Némedi u. 67. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01299 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Csont Attila, Budapest, 1094 Angyal u. 14. V. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01322 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  HBI Company Data Kft., Budapest, 1191 Corvin krt. 15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01324 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hoffman Balázs, Dr. Hoffmann Balázs Ügyvédi Iroda, Szeged, 6723

 Agyagos u. 53. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01325 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hoffman Balázs, Dr. Hoffmann Balázs Ügyvédi Iroda, Szeged, 6723

 Agyagos u. 53. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01337 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt., Budapest, 1011 Fő u. 14-18.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01348 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Herbert Gábor, Budapest, 1125 Szarvas Gábor út. 23/b. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01362 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Balázs Réka, Budapest, 1039 Karácsony Sándor u. 29. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01363 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Barán-Kalász László, dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1055 Falk Miksa u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01372 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sédné Dr. Vígh Márta, Budapest, 1034 Zápor u. 5/a I/6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01398 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Csegezi László, Eger, 3300 Deák Ferenc út 41. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02093 / 11

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest, 1056 Duna u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02259 / 6

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Auchan Magyarország Kft., Budapest, 1113 Bocskai út 134-146.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02259 / 8

A döntés tárgya: Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és

 megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Auchan Magyarország Kft., Budapest, 1113 Bocskai út 134-146.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02634 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Fillinger György, Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1036 Lajos u. 74-76. IV. em. (HU)

EST Media Group Vagyonkezelő Kft., Budapest, 1036 Lajos u.

 74-76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02635 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  FM1 Kommunikációs Zrt., Budapest, 1025 Csévi utca 7.b.ép. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02637 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovárik Erzsébet ügyvéd, Budapest, 1121 Széchenyi-emlék út 10.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02652 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ahrens Event Kft., Budapest, 1042 Árpád út 41-43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02653 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Képest.hu Kft., Budapest, 1027 Margit krt. 58. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02657 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Miramare Nemzetközi Szállítmányozási Kft., Budapest, 1211

 Szikratávíró út 17-21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02662 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1139 Pap Károly u. 4-6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02721 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest, 1117

 Gábor Dénes u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02734 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Fillinger György, dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1036 Lajos u. 74-76. (HU)

EST Media Group Vagyonkezelő Kft., Budapest, 1036 Lajos u.

 74-76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02735 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Fillinger György, dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1036 Lajos u. 74-76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02736 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Fillinger György, dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1036 Lajos u. 74-76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02742 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest, 1024 Buday László u.

 12. IV.em. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02743 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest, 1024 Buday László u.

 12. IV.em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02745 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szilágyi István, dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest, 1114

 Bartók Béla út 15/a (HU)

 Gold Record Music Kft., Budapest, 1112 Határőr út 58. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02747 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szilágyi István, dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest, 1114

 Bartók Béla út 15/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02748 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1094

 Tűzoltó u. 59. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02749 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1094

 Tűzoltó u. 59. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02753 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: N.D. ONLINE KFT, Budapest, 1089 Benyovszky Móric utca 10.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02760 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Polygon Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Szeged, 6722

 Kálvária sugárút 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02765 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Tiber Péter, Budapest, 1075 Károly krt. 3/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02768 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bodonyi József Zsolt, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1054 Tüköry u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02792 / 26

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Makra Tamás, Érd, 2030 Köszörűs utca 63. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02807 / 10
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szatmári Gyula, Budapest, 1086 Fiumei u. 24/C, I/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02808 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szatmári Gyula, Budapest, 1086 Fiumei u. 24/C, I/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02809 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szatmári Gyula, Budapest, 1086 Fiumei u. 24/C, I/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02810 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Atlantropa Kft., Budapest, 1149 Róna u. 47/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02824 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Berkényi Szabina, Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1139 Pap

 Károly u. 4-6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02832 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Vankó Norbert, Budapest, 1027 Kapás u. 44. D ih.III/7 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02837 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Független Magyar Kaszkadőrök Szövetsége, Budapest, 1031

 Amfiteátrum u. 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02849 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Remek Annamária, Budapest, 1139 Kartács u. 2. 1/45. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02850 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Vágó Laura, Vincze és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1052 Szép

 u. 2. (HU)

SPIRITS-68 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Etyek, 2091 Lajos u.

 54. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02855 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest, 1024 Buday L. u. 12.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02860 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Berkényi Szabina, Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1139 Pap

 Károly u. 4-6. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02861 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1113 Tas

 vezér u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02865 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1113 Tas

 vezér u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02865 / 9

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1113 Tas

 vezér u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02866 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1113 Tas

 vezér u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02866 / 9

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1113 Tas

 vezér u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02894 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Zelles Zoltán, Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest, 1026

 Pasaréti út 52/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02895 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Zelles Zoltán, Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest, 1026

 Pasaréti út 52/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02897 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1139 Pap Károly u. 4-6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02898 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sághelyi György, Budapest, 1053 Károlyi Mihály 14/b fszt. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02908 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Zoltán, Budapest, 1112 Cseresznye u. 47/A (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02909 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest, 1114 Orlay u. 4.

 (HU)
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 Pannonklinika Kft., Pécs, 7621 Irgalmasok utcája 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02919 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Triones Kft., Budapest, 1121 Konkoly-Thege M. út 29-33. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02935 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szilas Drink Üdítőital gyártó és Forgalmazó Kft., Szilaspogony,

 3125 Rákóczi út 20/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02936 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szilas Drink Üdítőital gyártó és Forgalmazó Kft., Szilaspogony,

 3125 Rákóczi út 20/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02937 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szilas Drink Üdítőital gyártó és Forgalmazó Kft., Szilaspogony,

 3125 Rákóczi út 20/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02944 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest, 1026 Bimbó út 143.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02945 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest, 1026 Bimbó út 143.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02955 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: dr. Polyák Zsófia,Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest, 1114 Orlay u. 4.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02956 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: dr. Esztári Csaba,Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest, 1114 Orlay u. 4.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02971 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: NEBOTRADE Kereskedelmi Kft., Biatorbágy, 2051 Határ u. 21.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02978 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Forgács Gábor, Budapest, 1027 Jurányi utca 4. 4.em 1.a. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02981 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Otthon Program Kft., Szekszárd, 7100 Csokonai u. 7-9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03000 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nagy Dániel, Dr. Nagy Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest, 1055 Szent

 István krt. 13. II. em. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03054 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr Juice Co Kft., Budapest, 1184 Aranyeső út 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03056 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Haas László Gábor, Budapest, 1025 Törökvész út 9/c 1/8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03057 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Insurance & Informatic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest,

 1061 Dalszínház u. 10. 1 em. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03058 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Tóth Zoltán, Budapest, 1158 Thököly út 54. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03064 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1032 Huszti u. 32. 4. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03065 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1032 Huszti u. 32. 4. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03066 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1032 Huszti u. 32. 4. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03068 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Herb-Pharma HU Kft., Budapest, 1145 Columbus utca 30. A. ép.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03070 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Burgonyaország Raktározási, Értékesítő és Beszerző Mezőgazdasági

 Szövetkezet, Zalabér, 8798 Hunyadi u. 6. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03099 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Cool Media Production Kft., Budapest, 1119 Etele út 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03100 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár, 9200 Szent István király u. 82.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03105 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Molnár Róbert, Szőcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1051

 Roosevelt tér 7-8. C/5. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03112 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kürt Akadémia Kft., Budaörs, 2040 Akadémia u. 301. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03113 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Újvilág MGÉSZ, Abony, 2740 Füzesér dűlő 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03116 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tóth Enikő, Dr. Tóth Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest, 1051 Zrínyi u.

 4. II. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03117 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fájdalom Ambulancia Kft., Budapest, 1113 Villányi út 22/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03124 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Laniatus Kft., Halásztelek, 2314 Arany János u. 51. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03141 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Óbudai Sütőipari és Kereskedelmi Zrt., Szigetszentmiklós, 2313

 ÁTI-Sziget Ipari Park 41. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03150 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

 Budapest, 1036 Lajos utca 66. A. ép. 2. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03153 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kürt Zrt., Budaörs, 2040 Akadémia utca 301. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03156 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Presidance Company Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

 Kft., Budapest, 1015 Batthyány u. 49. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03161 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: HELIA-D Kereskedelmi Kft., Budapest, 1036 Nagyszombat u. 1.

 IV.1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03178 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Beck Andrea, Budapest, 1126 Dolgos u. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03180 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Takácsné Tóth Emőke, Debrecen, 4033 Veres Péter u. 19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03190 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: POWER SHIELD Különleges Szolgálat Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Budapest, 1101 Kőbányai út 41.C ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03254 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ÚJVILÁG MGÉSZ, Abony, 2740 Füzesér Dűlő 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 01386 / 8

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: INDISO Sóklinika Kft., Budapest, 1117 Gábor Dénes u. 2. Infopark

 D. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 18 00032 / 20

A döntés tárgya:  Védjegy lajstromozása felszólalás esetén

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Fendrik Gyula, Zalaegerszeg, 8900 Ady Endre u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 19 01965 / 6

A döntés tárgya:  Felhívás nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda, Budapest, 1016 Andrássy út 11.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 19 02633 / 6

A döntés tárgya:  Védjegybejelentés visszavontnak tekintése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Oguzhan Dirican, Budapest, 1139 Teve u. 24. L. A ajtó 205. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 90 01224 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Ádám, Pilisborosjenő, 2097 Búza u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 90 04776 / 8
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MEMOLUX Szervező, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest, 1443

 Pf. 228. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 03 03225 / 32

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szöllősy János, Budapest, 1121 Fülemüle u. 12-18/7b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 15 00030 / 44

A döntés tárgya:  Szabadalom megadása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fendrik Gyula, Zalaegerszeg, 8900 Ady u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 15 00030 / 46

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fendrik Gyula, Zalaegerszeg, 8900 Ady u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 17 00006 / 19

A döntés tárgya:  Lemondásnak tekintés ideiglenes szabadalmi oltalomról

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  HORSEBOX Kft., Budapest, 1088 Baross u. 10. 1. em. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 18 00431 / 14

A döntés tárgya:  Szabadalom megadása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kocsis Szabolcs, Budapest, 1108 Hang utca 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 19 00255 / 5

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra és nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Barna Péter, Budapest, 1121 Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (HU)

A rovat 231 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.

Hirdetményi úton történő kézbesítés

H63



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ  

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapja  

 
Webcím: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/szkv/ 

Felelős kiadó: Pomázi Gyula  

Szerkesztőség: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 
Telefon: (1) 312 4400 
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415. 
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu 
http://www.sztnh.gov.hu 

Felelős szerkesztő: Szabó Richárd  
Telefon: (1) 474 5761 

 

HU ISSN 1588–0974 

 


	1_Címlap
	A_00_Kódok
	A_01_Irodalom_12_2006
	B_02_Szab_kozzetetel_12_2006
	B_04_Szab_megadas_12_2006
	B_05_Szab_megtekinthetove_valt_12_2006
	B_07_Szab_megsz_ujraerv_12_2006
	B_08_Szab_vegyes_12_2006
	C_03_Ep_szoveg_ford_benyujt_12_2006
	C_07_Ep_szoveg_ford_kijavitasanak_kozzetetele_12_2006
	C_08_Ep_vegyes_12_2006
	D_01_SPC_adatkozles_12_2006
	D_02_SPC_megadas_12_2006
	D_03_SPC_megadast_megelozoen_megsz_elj_12_2006
	E_01_Noveny_adatkozles_12_2006
	F_02_Hami_megadas_12_2006
	G_03_Formi_megadas_12_2006
	G_06_Formi_megujitas_12_2006
	G_07_Formi_vegyes_12_2006
	H_01_Vedjegy_meghirdetes_12_2006
	H_02_Vedjegy_gyorsitott_meghirdetes_12_2006
	H_04_Vedjegy_lajstrom_12_2006
	H_05_Vedjegy_megszunt_eng_elj_12_2006
	H_07_Vedjegy_megszunes_12_2006
	H_09_Vedjegy_megujitas_12_2006
	H_10_Vedjegy_vegyes_lajstromozott_12_2006
	H_11_Vedjegy_vegyes_bejelentes_12_2006
	J_01_Nki_vedjegy_meghirdetes_12_2006
	J_02_Nki_vedjegy_lajstrom_12_2006
	N_01_Intezm_hirdet_kezbesites_12_2006
	X_kolofon

		2020-06-26T12:13:56+0200
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




